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1.  Què és el POUM? 



Què és el POUM? 

El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un instrument de planificació 
del territori que ordena urbanísticament el terme municipal d’Olesa de Montserrat i 
en dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs. Per tant, té un paper 
rellevant en la manera en com es tractaran en un futur a Olesa de Montserrat 
elements com: 

 

 



Participació 
ciutadana 

Fase 
d’avanç 

Fase 
d’aprovació 

inicial 

Fase 
d’aprovació 
provisional 

Fase 
d’aprovació 
definitiva 

Exposició pública  
(30 dies) 

Exposició pública  
(45 dies) 

Situació actual 

Què és el POUM? 

 Tallers: 
• Benestar social 
• Polígons industrials 
• Nucli urbà 
• Equipaments 
• Nucli antic 
• Barris externs nucli urbà 
• Model urbà 

 Entrevistes 

 Debats centres 
educatius 

 Web, bústia, mapa 
interactiu, etc. 

Fases de tramitació: 



2. Procés de participació 
ciutadana 



PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Procés de participació ciutadana 

Què és la participació ciutadana? 



Elements de participació ciutadana  

• Web del POUM:   www.poumolesademontserrat.cat 

• Bústia ciutadana 

• Mapa participatiu on-line 

• Documentació: 

• Informes de retorn tallers participació 

• Memòria i plànols Avanç de Pla 

 

• Correu electrònic:   info@olesademontserrat.cat 

• Twitter:   #poumolesa 

 

 

Procés de participació ciutadana 



3. Presentació Avanç de 
Pla 



 
 

  

INTRODUCCIÓ 

Contingut del document 

Abast de la revisió 

Metodologia de treball i 

determinacions legals 

  

MARC LEGAL 

Legislació pròpia de Catalunya 

Legislació estatal 

  

EL TERRITORI MUNICIPAL 

Posicionament territorial 

Els espais naturals 

Geomorfologia 

Climatologia 

Xarxa hidrogràfica 

  

DEMOGRAFIA I HABITATGE  

Evolució de la població 

Estructura de la població 

La relació amb l’activitat 

Taxes d’autocontenció i 

autosuficiència 

Projecció de la població 

El cens d’edificis i d’habitatges 

Els habitatges amb protecció oficial 

  

ACTIVITAT ECONÒMICA 

Estructura de l’activitat econòmica 

El pes de l’agricultura 

La indústria, motor municipal 

Els serveis, sector predominant 
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MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC  

Planejament territorial 

Planejament director urbanístic 

Planejament urbanístic general i derivat 

Planejament general anterior 

Classificació del sòl 

Potencials teòrics 

Modificacions puntuals 

Unitats d’actuació 

Estudis de detall 

Plans especials 

Sectors de sòl urbanitzable 

Normativa zonal 

Potencials urbanístics romanents 

  

LES TRAMES URBANES   

Ordenació del nucli urbà i els barris residencials 

Regulació normativa de l’edificació 

Equipaments i dotacions 

Serveis urbanístics 

Espais lliures 

Mobilitat i accessos 

Aparcament 

Els polígons industrials 

  

PATRIMONI HISTÒRIC 

Notícia històrica 

El Catàleg de béns protegits 

L’inventari de la Diputació de Barcelona 

  

LA HISENDA MUNICIPAL 

L’ingrés corrent municipal 

La despesa corrent municipal 

L’ingrés de capital municipal 

La despesa de capital municipal 

Ràtios econòmics i financers municipals 

El Pla Econòmic i Financer 2015-2016 

  

ANÀLISI DAFO I DIAGNÒSTIC 

URBANÍSTIC 

Anàlisi DAFO 

Diagnòstic urbanístic 
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MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

INTRODUCCIÓ 

 

INFRAESTRUCTURES TERRITORIALS  

Infraestructures viàries. 

Infraestructures ferroviàries. 

 

TERRITORI MUNICIPAL 

Planejament territorial i urbanístic vigent. 

Espais especialment protegits. 

Sistema de rieres i àrees inundables. 

Inventari de béns patrimonials. 

Inventari de construccions i camins en sòl no urbanitzable. 

Unitats paisatgístiques. 

Criteris d’ordenació 

 

SISTEMA VIARI  

Sistema general viari. 

Itineraris de bicicletes. 

Itineraris de vianants i àrees de prioritat invertida. 

 

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES   

Parc fluvial del Llobregat i accessos. 

Sistema general de parcs urbans 

Sistema local de jardins, places i altres espais lliures 

 

SISTEMA D’EQUIPAMENTS   

Sistema general d’equipaments comunitaris . 

Sistema local de dotacions. 

 

 

ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ  

Nucli antic-nord 

Eixample-sud 

Sector industrial-ponent 

Sector de llevant 

Sector Ribes Blaves-Oasis 

Altres barris externs al nucli urbà 

 

ESTRUCTURA I DIMENSIÓ URBANA: ESCENARIS  

Prospectiva demogràfica i demanda d’habitatges. Alternatives 

de creixement i estructuració urbana. 

Escenaris 

Introducció: el planejament urbanístic vigent 

Escenari 1. Programa de mínims: reestructuració i compleció 

urbana. 

Escenari 2. Reactivació econòmica i foment del nucli urbà: 

creixement qualitatiu. 

Escenari 3. Optimització infraestructures i redimensionament 

urbà. 

Estimació dels potencials en sòl urbà 

Anàlisi comparativa escenaris 

 

AVANÇ DE REGULACIÓ URBANÍSTICA  

Proposta d’àmbits d’actuació. 

Proposta de qualificacions urbanístiques. 



  

I.1. Emmarcament territorial (E 1:20.000) 

I.2. Topogràfic i clinomètric (E 1:10.000) 

I.3a. Pla territorial metropolità de Barcelona: espais oberts (E 1:20.000) 

I.3b. Pla territorial metropolità de Barcelona: sistema urbà (E 1:20.000) 

I.3c. Pla territorial metropolità de Barcelona: infraestructures ferroviàries (E 1:20.000) 

I.3d. Pla territorial metropolità de Barcelona: infraestructures viàries (E 1:20.000) 

I.4. Infraestructures generals existents i projectades (E 1:20.000) 

I.5. Planejament urbanístic vigent. Classificació del sòl (E 1:10.000) 

I.6. Planejament urbanístic vigent. Qualificacions urbanístiques (E 1:10.000) 

I.7. Planejament urbanístic vigent. Equipaments i espais lliures (E 1:7.500) 

I.8. Planejament urbanístic vigent. Estat d’execució (E 1:10.000) 

I.9a. Xarxes de serveis. Xarxa elèctrica. 

I.9b.  Xarxes de serveis. Clavegueram. 

I.9c.  Xarxes de serveis. Abastament d’aigua. 

I.9d.  Xarxes de serveis. Xarxa de gas. 

I.9e.  Xarxes de serveis. Xarxa de telecomunicacions. 

I.10a. Inventari de béns patrimonials: territori municipal (E 1:10.000) 

I.10b. Inventari de béns patrimonials: nucli urbà (E 1:1.000) 

I.11. Inventari de construccions en sòl no urbanitzable (E 1:10.000) 

I.12. Diagnosi urbanística (E 1:10.000) 
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PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I DIAGNOSI 



  

P.1. Infraestructures territorials. Estat actual, projectes en curs i propostes alternatives. E. 1:10.000. 

P.2a. Territori municipal: espais protegits i proposta d’ordenació. E. 1:10.000 

P.2b. Territori municipal: catàleg de construccions i camins en sòl no urbanitzable. E. 1:10.000.  

P.3. Planejament supramunicipal. E 1:20.000 

P.4. Sistema general viari. E. 1:10.000 

P.5a. Sistema d’espais lliures. E. 1:5.000  

P.5b. Riu Llobregat. Inundabilitat E. 1:10.000 

P.6. Sistema d’equipaments. E. 1:5.000  

P.7a. Propostes d’anàlisi i intervenció: nucli urbà. E 1:5.000 

P.7b. Propostes d’ordenació urbana: Ribes Blaves i Oasis. E. 1.3.500 

P.8. Ordenació del sòl urbà i urbanitzable. Escenaris. E 1:12.000 

P.9a. Proposta d’àmbits d’actuació. E 1:7.000 

P.9b. Proposta de qualificacions urbanístiques. E 1:10.000 

P.10a. Plànol resum de propostes i actuacions. Sòl urbà. E 1:10.000 

P.10b. Plànol resum de propostes i actuacions. Sòl no urbanitzable. E 1:10.000 
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PLÀNOLS DE PROPOSTA 
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PROCÉS DE TRAMITACIÓ 

 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA .................................... DIAGNÒSTIC URBANÍSTIC 

INICI PROCÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA: TALLERS 

 

AVANÇ DE PLA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: SUGGERIMENTS 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC (DIE) 

VIST-I-PLAU MUNICIPAL 

ELABORACIÓ DEL PLA 

INFORME COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 

 

APROVACIÓ INICIAL MUNICIPAL 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: AL·LEGACIONS 

INFORMES OFICIALS 

RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I INTRODUCCIÓ D’ESMENES 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA (DAE) I INFORME COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 

 

APROVACIÓ PROVISIONAL MUNICIPAL 

PRESCRIPCIONS COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 

 

APROVACIÓ DEFINITIVA 
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA .................................... DIAGNÒSTIC URBANÍSTIC 

INICI PROCÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA: TALLERS 
 

AVANÇ DE PLA 

JORNADES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Gener-Febrer 2018 

 

BUTLLETÍ MONOGRÀFIC I WEB MUNICIPAL   

PRESENTACIÓ DE SUGGERIMENTS 

INFORME TÈCNIC-JURÍDIC DELS SUGGERIMENTS 

JORNADA DE RETORN 

 

APROVACIÓ INICIAL MUNICIPAL 

JORNADES PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

BUTLLETÍ MONOGRÀFIC I WEB MUNICIPAL   

PRESENTACIO D'AL·LEGACIONS 

INFORME TÈCNIC-JURÍDIC DE LES AL·LEGACIONS 

RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I INTRODUCCIÓ D’ESMENES 
 

APROVACIÓ PROVISIONAL MUNICIPAL 
 

APROVACIÓ DEFINITIVA:  COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 



P.01. Infraestructures territorials.Estat actual, projectes en curs i propostes alternatives 

-Dèficit actual en els accessos (depèn d’Administracions superiors). 

-Manca de laterals en les vies d’entrada. 

-Xarxa ferroviària representa una barrera històrica que delimita l’eixample i 

dificulta l’accés al riu. 

-Accessos de la B-40 en construcció. 



P.02a Territori municipal.Espais protegits i proposta 

El Pla preveu l’ampliació d’alguns espais 

d’interès natural actuals (p. ex. espai fluvial, 

zona agrícola de Can Llimona) i també la 

creació de nous espais protegits (p. ex. 

aflorament geològic de Ribes Blaves). 



P.02b Catàleg de construccions i camins en sòl no urbanitzable 

-Existència d’un inventari inicial de construccions, elements i camins en sòl no urbanitzable. 

-Detecció d’altres construccions d’interès: algunes legalitzades, d’altres no, coberts, edificis 

agrícoles, etc. El POUM vol regular aquesta situació amb l’objectiu de mantenir les activitats 

agrícoles i complementàries al territori. 



P.03 Planejament supramunicipal 

Algunes infraestructures o zones de protecció venen 

predeterminades per plans d’ordenació superiors.  



P.04 Sistema general viari 

Situació actual Xarxa viària proposada 

Itineraris de vianants Itineraris de bicicletes 

Vies prioritàries per a bicicletes: 

proximitat centres escolars, estació, 

ajuntament i zones esportives. 

Vies prioritàries per a vianants 

(d’ús no exclusiu). 

Propostes d’actuació, p.ex.: unió Collet 

de Sant Joan amb el nucli antic, 

connexió amb Ribes Blaves, laterals 

de la C-55, entre altres. 



P.05a Sistema d'espais lliures 

-Actual dèficit d’espais lliures, sobretot a 

l’eixample i al nucli antic. 

-Es preveu una millora del parc fluvial i 

les connexions amb el nucli urbà. 



P.05b Riu Llobregat.Inundabilitat 

Part del municipi està construït sobre l’aqüífer i cal 

respectar les zones potencialment inundables.  

Espai protegit. Aqüífer. 



P.06 Sistema d'equipaments 

-Actualment hi ha força equipaments i activitat social. 

-Mancances detectades: un segon Centre d’Atenció Primària, 

un museu a can Puiggener i l’ampliació de la zona esportiva.  



P.07a Propostes d'anàlisi i intervenció nucli urbà 

Sector nord precisa d’una ordenació. P. ex.: nucli antic, 

Can Candi, Les Planes i carrer Anselm Clavé. 

Sector sud, barrera física del tren. Alternatives: 

- soterrament és possible però a nivell econòmic molt costós, 

- permeabilització amb  la trama urbana. 

Sector oest (Can Vinyals i KAO) deixar una zona verda de 

connexió amb el riu que funcioni com a connector d’espais verds. 



P.07b Propostes d’ordenació urbana Ribes Blaves i Oasis 

Ribes Blaves precisa d’un replantejament general estratègic, 

per tal d’obtenir una solució efectiva de la seva situació 

urbanística i jurídica. 

Es detecta una necessitat de millora en els equipaments, les 

connexions amb el nucli urbà i  els subministraments. 

Oasis disposa d’un pla de millora urbana, aprovat l’any 1997.  

Cal comprovar el nivell d’execució d’aquest pla, per tal de 

definir el grau de consolidació del sòl i les qualificacions 

urbanístiques en el nou POUM. 



P.08 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable. Escenaris 

Planejament actual. Escenari A. Programa de mínims: reestructuració sense creixement. 

Escenari B. Reactivació econòmica i foment del nucli urbà: 

creixement qualitatiu. 

Escenari C. Optimització infraestructures: redimensionament urbà. 



Capacitat d’absorció 

de nous habitatges. 



Capacitat total de 

nous habitatges. 



Potencials nous 

habitatges en funció 

de l’escenari de 

creixement. 



Nombre d’habitatges i capacitat de població 

potencial en funció dels diferents escenaris de 

creixement. 

NMO: nivell mig d’ocupació dels habitatges. 



P.09a Proposta d'àmbits d'actuació 

De color vermell, proposta dels sectors on el POUM preveu actuar. 



P.09b Propostes qualificacions urbanístiques 

Proposta de tipologies arquitectòniques en sòl urbanitzable i no urbanitzable. 



P.10a Plànol resum de propostes i actuacions. Sòl urbà 



P.10b Plànol resum de propostes i actuacions. Sòl no urbanitzable 



4.  Torn obert de paraula - 
Aportacions 



15 min 

 

 

 

 

 

 

Torn obert de paraula - Aportacions 



Aportacions i preguntes dels assistents 
ER (respostes equip redactor) 

 És possible el soterrament de la via del tren? 

 ER: El soterrament de la via del tren és tècnicament possible i viable, ara bé, suposa una inversió molt gran. Una 
alternativa interessant, i també viable, és potenciar la permeabilitat de la via en determinats carrers per facilitar la 
integració i la comunicació entre els dos costats de la via del tren. 

 Es preveuen actuacions a l’avinguda Francesc Macià? Una nota de premsa de la Diputació en feia esment. 

 ER: Efectivament, l’avinguda Francesc Macià és un dels principals eixos vertebradors en els desplaçaments est-
oest, així com el carrer Josep Anselm Clavé. Ambdós casos disposen de voreres molt estretes (80 cm), es preveu 
doncs poder ampliar aquestes voreres, i això pot comportar una afectació en l’espai disponible per als vehicles i 
replantejar els sentits de la marxa. 

 Què es preveu en les zones que estan en pla especial, com ara el Mas de les Aigües? 

 ER: En l’Avanç de Pla es comenten les peculiaritats i característiques de cadascuna, ja que no es poden 
generalitzar les actuacions per a tots els barris externs. En el cas de Mas de les Aigües o Llumbreres, per exemple, 
ja es disposa d’un pla de millora urbana que el Pla vol mantenir. Ara bé, cal tenir en compte que aquests plans 
comporten cessions de sòl i requereixen també que almenys la meitat dels propietaris hi estigui d’acord per tirar 
endavant. Caldrà veure cas per cas i trobar una solució dins del POUM. 

 On i com s’han d’enviar els suggeriments de l’exposició pública de l’Avanç de Pla? 

 ER: Els suggeriments referents a l’Avanç de Pla s’han d’entrar per registre a l’Ajuntament, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de publicació de la seva aprovació al butlletí oficial de la província. Recomanem incloure 
un mapa o adreça concreta en el suggeriment per tal que sigui fàcil identificar el punt al qual fa referència. 

 

 

 

 

Torn obert de paraula 



5.  Propers passos 



Participació 
ciutadana 

Fase 
d’avanç 

Fase 
d’aprovació 

inicial 

Fase 
d’aprovació 
provisional 

Fase 
d’aprovació 
definitiva 

Exposició pública  
(30 dies) 

Exposició pública  
(45 dies) 

Situació actual 

Propers passos 

Fases de tramitació:  

PARTICIPACIÓ  
gener – febrer 2018 



Calendari: 
Properes sessions durant els mesos de gener i febrer 2018. 
 
 

Propers passos:  Tallers de participació ciutadana 



Gràcies per la vostra 
participació 

Equip redactor: 
Amador Ferrer (AFAC_arquitectura i ciutat) 
Isidre Roca (Estudi GRV arquitectes) 

 
Equip participació Lavola: 

Cristina Marteles 
Montse Vila 

mailto:vives@lavola.com
mailto:vives@lavola.com

