
 

AJUNTAMENT 

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

7 MARÇ de 2018 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 



RECORDEM QUÈ ÉS EL POUM 

És un document que ordena tot el territori de Sant Esteve i 

ha de permetre a l’Ajuntament planificar les actuacions 

urbanístiques públiques i privades en els propers 25-30 

anys. 

 



QUÈ HEM FET FINS ARA? 

Presentació 
pública 

 
21 de juny de 

2016 

Debat sobre 
alternatives 

 
28 de juny de 

2016 

Web  www.poumsantesteve.info 
Oficina d’Atenció Ciutadana 

Avanç de Pla   

INICI  DEL POUM 

Idees inicials -   
model de població  

Aprovació Inicial   

Desenvolupament 
idees inicials 

Aprovació Provisional  

Recull al·legacions 
Informes 
administració 

Aprovació Definitiva 

Comissió Territorial 
d’Urbanisme 

FI DEL POUM 

Executiu a la seva publicació  

Estem aquí 

http://www.poumsantesteve.info/


Redacció del document 
i aprovació per part del 
Ple Municipal 
 
Avanç del POUM 
Document Inicial 
Estratègic 
 
30-9-2016  

Informes rebuts de la Generalitat:  
 
- Document Abast segons– Llei 6/2009 i 21/2013 – 
consultes a:  
 
Direcció General d’Ordenació Territori 
Agencia Catalana de l’aigua – ACA   
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – ICC i IGC  
Serveis Territorials a Barcelona de Cultura 
Direcció General de Protecció Civil  
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Oficina de Gestió Ambiental Unificada OGAU 
Consorci Besós Tordera 
Direcció General de Transports i Mobilitat 
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
DEPANA – Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
ADENC – Associació per la Defensa i estudi de la Natura      

Enviament de documentació a la Generalitat 

www.poumsantesteve.info 



ALTERNATIVA ESCOLLIDA AVANÇ DE PLA  

setembre 2016   
Sorgeix de les jornades de participació ciutadana del 21 i 

28 de juny, com a alternativa híbrida de les opcions 1 i 2. 

 

QUÈ VOLIEM ACONSEGUIR 

 Esgotar planejament vigent 

 Potencial  1.106 + 585 + 70 = 1.761hab 

 Resoldre desajustos planejament vigent  

 Actualitzar la normativa 

 Incorporar criteris ambientals 

 Desclassificar els Refugis del Montseny 

 Completar xarxa viària i connectar sectors 

 

QUINES IMPLICACIONS TÉ L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Població 70% desenvolupament  3.714 h 

SU 980.000m2 SURBLE 46.000 m2 

Sòl actual de reserva per equipaments 49.000 m2  

Increment Equipaments 4.600 m2. 

Increment Espais lliures 4.600 m2. 

 

      
     



RESPOSTES DELS ORGANISMES 
Informes del POUM de Sant Esteve de Palautordera 

Comissió Territorial Urbanisme Barcelona 
 

 L’informe únicament incideix en aspectes generals i d’encaix territorial. 
 La memòria de l’aprovació inicial haurà d’incloure un apartat explicatiu i justificatiu de conformitat 

de les propostes amb el Pla Territorial Metropolita de Barcelona 2010 (PTMB). 
 El PTMB assigna al :  

 Nucli Sant Esteve Palautordera estratègia de creixement moderat, màxim 30% aprox. dels sòls 
consolidats 

 Nuclis de Santa Margarida i Les Margarides estratègia manteniment caràcter rural  
 Refugis del Montseny estratègia d’extinció / reducció 

 Prioritzar estratègies de remodelació de teixits urbans existents (omplir buits urbans densificant i 
amb mixtura d’usos. 

 L’avanç proposa extensions urbanes sobre dos petits sectors contigus al nucli urbà i per tant pot 
adequar-se al PTMB 

 Alternativa 0 no donaria compliment al planejament territorial al mantenir Els refugis del Montseny 
 Alternativa 2-3 no seria possible l’ampliació del barri de Santa Margarida. 
 Els creixements només es podrien donar en sòls de protecció preventiva. 
 Normativa POUM haurà de ser concordant amb la del PTMB. 
 Regulació de les activitats en SNU (aigües Montseny – Circ Cric) 
 Caldrà completar la xarxa viària evitant culs de sac i creant viaris amb continuïtat. 
 Caldrà tenir molt en compte els aspectes referents a la inundabilitat, incorporar estudi inundabilitat 

informat favorablement per l’ACA en el cas que hi hagi zones potencialment inundables. 
 

 



Oficina de Gestió Ambiental Unificada OGAU 

  Conclouen que les activitats a desenvolupar hauran de complir la normativa vigent  

 

 

 

 

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

  Recomanen es consideri la informació en relació a les àrees vulnerables del dictamen següent:  

 

 

 

 

Agència Catalana de l’Aigua 

  Conclou 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTES DELS ORGANISMES 
Informes del POUM de Sant Esteve de Palautordera 



 

Protecció Civil  

  Conclou 

 

 

RESPOSTES DELS ORGANISMES 
Informes del POUM de Sant Esteve de Palautordera 



Departament Cultura 

 Consideren l’inventari patrimoni arqueològic, i arquitectònic un mitjà per redactar el catàleg 
incloent-hi les masies històriques. 

 Tenir en compte el risc geològic gravitatori àmbit Castell de Monclús. 

 

Coordinadora Salvaguarda del Montseny 

  Volen ampliació de termini per estudiar documentació 

 

Serveis de Medi Ambient Diputació de Barcelona 

  No efectuaran cap aportació 

 

Aportacions dels informes de l’EAE elaborats per:   

 Oficina Catalana Canvi Climàtic  

 Agència Catalana de Residus 

 Direcció General Qualitat Ambiental 

 Direcció General Salut Pública 

 

RESPOSTES DELS ORGANISMES 
Informes del POUM de Sant Esteve de Palautordera 



El DOCUMENT D’ABAST, emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat 
de Catalunya, avalua la idoneïtat ambiental de l’alternativa proposada i les propostes inicials.  

Determina que: 
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Informes del POUM de Sant Esteve de Palautordera 



EN RESUM, CAL: 

 L’avanç de pla s’adequa al Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

 
 Completar xarxa viària evitant culs de sac i creant viaris continus 

 
 Tenir en compte Dictamen Riscos Geològics 09 

 
 Normativa del SNU que asseguri la perseveració de les zones naturals protegides (PN del Montseny), les forestals i les 
agrícoles, amb especial atenció a les zones de ribera.  

 
 Regulació de les activitats en SNU (aigües Montseny – Circ Cric) 

 
 Les noves activitats s’hauran d’adequar a la normativa vigent 

 
 Tenir en compte el risc d’inundabilitat i que l’Agència Catalana de l’Aigua doni la seva conformitat 

 
 No augmentar risc incendi forestal 
 
 Potenciar els corredors naturals, com les riberes 

 
 Minimitzar intervencions en l’aiguabarreig dels torrents del Reguissol i Can Cruixent 

 
 Entre el Pla de Can Ribes i Can Garballer, limitar els creixements a equipaments de petites dimensions i amplis espais 
oberts, per no condicionar la dinàmica ecològica de la riera de la Vallmanya 

 
 Inventari del patrimoni arquitectònic i arqueològic municipal, i tenir en compte el risc geològic gravitatori àmbit Castell 
de Monclús 

 
Elaborar els Plans d’actuació Municipal (PAM) del municipi 

 

 



QUÈ FAREM A 
PARTIR D’ARA? 



P O 

U M 

Seguirem construint 
el pla urbanístic 
incorporant les  

diferents mirades 



COM HO FAREM? 
Presentació 

pública  
informativa 

(avui) 

DEBAT TEMÀTIC 1 
Habitatge i nucli urbà 

Web  www.poumsantesteve.info 

DEBAT TEMÀTIC 2 
Sòl no urbanitzable i activitat econòmica 

DEBAT TEMÀTIC 3 
Espais lliures, mobilitat i equipaments 



 Tipologia dels habitatges actuals i futurs (xalet, adossades, en filera, blocs plurifamiliars) 
 
 Habitatge de protecció oficial, previst dins el sector ponent en blocs plurifamiliars 

 
 Alçades de les edificacions: nucli antic, eixos principals i urbanitzacions 
 
 Protecció de les edificacions en cas antic 

 
 Solars buits i densificació  
 
 Inventari d’elements arquitectònics a protegir  
 
 Paràmetres a modificar de la normativa actual 
 
 Nous usos en sòl urbà ( generalitzats o en àmbits determinats), usos de les Masies urbanes 

 
    
  
  

PARLAREM DE....                                                       
                                                  

DEBAT TEMÀTIC  1:  Habitatge i nucli urbà 



Sòl no urbanitzable  
 
 Es permeten, activitat, construccions i dependències, pròpies de l’activitat agrícola, ramadera i forestal 
 Es poden emplaçar en el medi rural aquells equipaments i serveis comunitaris d'interès públic no 

compatibles amb els usos urbans, justificant degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un 
règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles. Es consideren d'interès públic, les activitats 
regulades per l'article 47.4 del TRLUC 1/2010. 

 Altres edificacions en sòl no urbanitzable, ús d’habitatge 
 Regulació activitats existents ( aigües del Montseny, Circ Cric, Castell Fluvià...) 
 Xarxa de camins, connexió amb el sòl urbà  
 Normativa i regulació del SNU: tanques, hivernacles, granges, petites edificacions, rompudes, moviments 

terres, camins... 
 Inventari del patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, incorporant elements naturals (fonts, 

pinedes, arbres...), edificacions rurals (masies, coberts, estables...), esglésies i ermites, ponts i passeres. 
 
Activitats econòmiques  
 
 Nous usos en sòl urbà, generalitzats o en àmbits determinats, usos per les masies urbanes 
 Pla Especial Urbanístic de Masies i Cases Rurals 2010 regula masies del sòl no urbanitzable 
 Potenciar eixos i activitats comercials i econòmiques 

 
    
  
  

PARLAREM DE....                                                       
   

DEBAT TEMÀTIC  2:  Sòl no urbanitzable i activitats econòmiques 



Espais lliures 

 Tipologia dels espais lliures actuals i futurs (parc lineal, recuperació de rieres...) 

 Usos i/o millores dels espais existents 

 Obtenció de nous espais lliures 

 

Equipaments  

 Llistar les necessitats actuals i/o de futur d’equipaments (sanitari-assistencial, administratiu, cultural-social, 
docents, esportiu... 

 Modificació d’usos d’equipaments actuals  

 Compartir i mancomuna equipaments amb municipis veïns 

 Obtenció de reserva de sòl per equipaments 

 

Mobilitat 

 Solucionar i /o ordenar la vialitat existent i/o inacabada  

 Xarxa de camins, connexió entre nuclis del municipi (per vianants i en bicicleta) 

 Detectar problemes de mobilitat actuals 
 

 

 

 

     
 

    

PARLAREM DE....                                                       
  

 DEBAT TEMÀTIC  3:  Espais lliures, equipaments i mobilitat 



I DE FORMA COMPLEMENTÀRIA…  
  

FEM L’INVENTARI! 

LLISTEM EL PATRIMONI DE SANT ESTEVE 

QUÈ ÉS?   

Una llista dels elements rellevants del municipi per la seva història, simbolisme o naturalesa.  

 

COM PODEU AJUDAR A FER L’INVENTARI? 
 
Ajudant-nos a identificar aquells elements no inventariats, tant d'edificacions urbanes, com elements 
naturals (fonts, boscos centenaris, arbres singulars...), edificacions rurals (masies, coberts, estables...), 
esglésies i ermites, ponts i passeres. 
  

Podeu fer-ho omplint el formulari del web del POUM (www.poumsantesteve.info)  
 

o bé una instància a l’Oficina d’Atenció de l’Ajuntament  

 

http://www.poumsantesteve.info/


Exemple 

NOM:  LLEDONERS DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA 
DESCRIPCIÓ:  Dos lledoners de port imponent, ubicats al parc de davant de la Església de 
Sant Esteve 

UBICACIÓ: 
 

IMATGE: 
 

Què necessitem?  
el nom del bé a inventariar, una breu descripció i la ubicació sobre plànol, 
acompanyada preferiblement d'una imatge. 



CALENDARI PREVIST 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Diu 

1 2 3 4 

5 6 Informativa   7 8 9 10 11 

12 13 14 15 Habitatge    16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Diu 

1 

2 3 4 5 Eco i SNU     6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 Mobilitat      
20 

21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

MARÇ 

ABRIL 



 

AJUNTAMENT 

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

 

MOLTES GRÀCIES! 


