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2. Avanç de POUM aprovat. 

 Propostes per al nucli  

antic i barris part alta 
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Estudis previs 

 

 



Avanç de POUM 

 

 

Planejament supramunicipal 



Propostes ordenacions 

 

 



Propostes i actuacions. Sòl urbà 

 



Propostes i actuacions. Sòl no urbanitzable  



Pla de participació 
Ciutadana 

Taller territorial 

Nucli antic i barris 
part alta  
(Propostes en esborrany) 

 







• Mobilitat 

• Model urbà 

• Equipaments i espais lliures 

• Protecció patrimonial 

 

 

 

NUCLI ANTIC 

 



Sistema general viari 

 

 



Millores en la mobilitat vianant i 

el carril bici. Nous itineraris. 



VIA DE CIRCUMVAL·LACIÓ: 

Millor connectivitat i camí de 

ronda. 

 





• Mobilitat 

• Model urbà 

• Equipaments i espais lliures 

• Protecció patrimonial 

 

 

 

NUCLI ANTIC 

 





Qualificacions urbanístiques 

 



Figures gestió pla vigent 

 



Escenaris 

 

 





 REGULACIÓ ÚS D’HABITATGE NUCLI ANTIC 

    Habitatge unifamiliar (u): 

• Criteri 1: façana per sota d’un mínim absolut 

• Criteri 2: simultaneïtat façana inferior a la mínima establerta per les 

bifamiliars + profunditat edificable per sota de la regulada per l’illa 

 

Habitatge unifamiliar o bifamiliar (bi): 

• Criteri 1: façana mínima 

• Criteri 2: façana inferior a la mínima + profunditat edificable superior a 

la regulada + inscripció celoberts/caixes d’escales 

 

Habitatge plurifamiliar (p): 

• Criteri 1:a partir d’una determinada longitud mínima de façana + una 

superfície mínima de parcel.la. 

• Criteri 2: densitat màxima habitatges/m2 sostre edificable 

 

 



• Mobilitat 

• Model urbà 

• Equipaments i espais lliures 

• Protecció patrimonial 

 

 

 

NUCLI ANTIC 

 



Equipaments 

 

Espais lliures 

 



• Mobilitat 

• Model urbà 

• Equipaments i espais lliures 

• Elements singulars 

 

 

 

NUCLI ANTIC 

 



Projecte intervenció integral 2008 

 



Catàleg de Protecció de Patrimoni 2016 

 



Torre del Rellotge 

Cal Milà Muralles Olesa 

Porxos plaça de les Fonts Carrer Arc de l’esglèsia 

Algunes imatges 

 



3. Procés de participació 
ciutadana 



Què és la participació ciutadana? 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Procés de participació ciutadana 



Elements de participació 

• Web del POUM:   www.poumolesademontserrat.cat 

• Bústia ciutadana 

• Mapa participatiu on-line 

• Concertació entrevista amb l’equip redactor 

• Documentació: 

• Informes de retorn tallers participació (Fase prèvia Avanç de Pla) 

• Memòria i plànols Avanç de Pla 

 

• Correu electrònic:   info@poumolesademontserrat.cat 

• Twitter:   #poumolesa 

 

Procés de participació ciutadana 



Participació 
ciutadana 

Fase 
d’avanç 
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inicial 
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provisional 
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d’aprovació 
definitiva 

Exposició pública  
(30 dies) 

Exposició pública  
(45 dies) 

Situació actual 

 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. 

PARTICIPACIÓ  
gener, febrer i març 2018 

Procés de participació ciutadana 

Fases: 

 Tallers : 
• Nucli antic i barris part alta 
• Nucli urbà 
• Polígons industrials 
• Connexions i accessibilitat 
• Barris externs al nucli urbà 
• Sòl no urbanitzable 



6 tallers de participació: 

Procés de participació ciutadana 



4.  Dinàmica de 
participació 



Reflexió individual 

 Ús i mobilitat dins del nucli antic  

 (residents nucli antic / no residents) 

Mapa: 

 2 espais visitats del nucli antic  

     Itineraris freqüents 
 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 



Treball en grup 
3 taules de debat rotatives per fer aportacions 
sobre 3 temàtiques específiques: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min (25’/20’/15’) 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

  

  

MOBILITAT 

MODEL 
URBÀ 

ALTRES 
ASPECTES 



Treball en grup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

60 min (25’/20’/15’) 

 

 

 

 

 

 

MOBILITAT 
Motoritzada: via d’enllaç nord i aparcaments 

No motoritzada: itineraris a peu i en bicicleta 

MODEL 
URBÀ 

Escenaris de creixement (sectors) 

ALTRES 
ASPECTES 

Equipaments, zones verdes i espais lliures 
Activitats econòmiques i Comerç 
Patrimoni i regulació de l’habitatge 



5.  Principals aportacions 
rebudes 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

En la primera part de la dinàmica de participació es va demanar una reflexió 
individual sobre l’ús dels espais i la mobilitat dins del nucli antic. 

Per fer-ho possible, es va donar als assistents un full on es demanava si eren 
residents o no al nucli antic i quins eren els itineraris més habituals que hi 
realitzaven, així com la freqüència i el mitjà utilitzat. 

 

 

• Els residents al nucli antic transiten i hi tenen la seva àrea d’influència per 
realitzar gestions diverses com ara, compres, lleure i feina. 

•  Els no residents al nucli antic visiten o transiten pel nucli antic diverses vegades 
a la setmana, per qüestions d’oci o gestions diverses. 

• Majoritàriament els desplaçament al nucli antic, tant per a residents com per a 
no residents, es fa a peu i esporàdicament també en bicicleta. 

Conclusions de la reflexió individual: 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Per altra banda, també es va demanar als assistents que indiquessin amb un 
retolador algun dels itineraris més habituals que fan a peu o bicicleta i amb 
vehicle motoritzat, i els punts o zones del nucli antic que solen visitar amb 
més freqüència. 

 Resultats: 

Mobilitat a peu: 
• S’observa com els itineraris més habituals 

passen pel Carrer Reial, el Carrer Ample, 
la Plaça de les Fonts i el Carrer de 
Salvador Casas i Baltasar. 

• En general els carrers al voltant de 
l’església i la Plaça de les Fonts són els 
més concorreguts pels vianants. 

 
Mobilitat en bicicleta (itinerari de color gris): 
• Coincideix amb els itineraris utilitzats 

també per a vianants.  



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Mobilitat amb vehicle motoritzat: 
• Destaquen els pocs desplaçaments que 

realitzen en cotxe de manera habitual els 
assistents de la sessió. 

• Els desplaçaments en els que s’utilitza el 
vehicle són sobretot per sortir de la ciutat 
cap a altres pobles i ciutats, per anar al 
supermercat o la zona de l’eixample. 
 

 
Punts visitats: 
• Els assistents van coincidir en què els punts 

més visitats en els seus itineraris al nucli 
antic són els voltants de l’Ajuntament, 
l’església, la Plaça de les Fonts i  el Porxo 
de Santa Oliva. 



DINÀMICA DE GRUP 

En la dinàmica de grup es va generar debat entorn les propostes i 
alternatives presentades per l’equip redactor en el document d’Avanç de 
Pla, en relació a tres temàtiques concretes i dins del marc del nucli antic i 
barris de la part alta:  

• Mobilitat (motoritzada i no motoritzada) 

• Model urbà 

• Altres aspectes: 

• Equipaments 

• Espais lliures i zones verdes 

• Activitats econòmiques i comerç 

• Patrimoni 

L’objectiu de la sessió era el de discutir, valorar i consensuar les propostes, 
així com fer noves propostes si s’escau. En els casos on s’ha cregut 
convenient els assistents van assenyalar en el mapa les seves propostes. 



MOBILITAT 

MOBILITAT MOTORITZADA 
Xarxa viària, vials existents, alternatives i vials proposats- circumval·lació nord 
MOBILITAT A PEU I/O EN BICICLETA 
Vies prioritat invertida, vies amb millora per al recorregut de vianants, carril bici 
Propostes de millora? 

MODEL 
URBÀ 

Es presenten els possibles escenaris de creixement en el plànol.  
Què en penseu? 
Quin escenari escolliríeu per al desenvolupament d’Olesa? I per quin motiu?  
A quins usos destinaríeu aquests àmbits de creixement? (residencials, terciaris, etc.) 

ALTRES 

EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES  
Què en penseu de les propostes? 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES I COMERÇ  
Eixos comercials més importants? Ubicació? Necessaris? Quines mesures de foment 
del comerç plantegeu? 
PATRIMONI  I REGULACIÓ DE L’HABITATGE 
Creieu que hi ha edificis que cal protegir com a patrimoni? 

DINÀMICA DE GRUP 



• En relació a les dues alternatives de la 
circumval·lació nord que planteja 
l’Avanç de Pla, els assistents van 
plantejar una opció intermèdia entre 
A i B. Aquesta seria la prolongació del 
carrer de l’Empordà, opció A, fins a 
l’encreuament amb el traçat de l’opció 
B, per seguir aquest segon fins a unir-
se al traçat de la ronda en el punt 
proper al Club de Tennis Olesa. 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MOBILITAT (motoritzada) 

• Els assistents van valorar que la prolongació del carrer de l’Hospital cap al carrer de 
Santa Oliva per a vehicles motoritzats, no és necessari, doncs congestionaria aquest 
últim. Com a alternativa, es va considerar que seria més útil que l’obertura del 
carrer de l’Hospital continués cap a la riera de Can Carreras. Amb aquest canvi es 
reduiria la potencialitat de tram edificable. 

 

• Cal que la circumval·lació contempli llocs d’aparcament al llarg del seu recorregut.  

 



DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MOBILITAT (motoritzada) 

• Els assistents van assenyalar l’encreuament entre el carrer de les Argelines i el 
carrer Vall d’Aran, de color vermell al mapa, com un punt de congestió important 
de vehicles que el POUM hauria de resoldre. 



En relació a la mobilitat no motoritzada, a peu i en bicicleta, es va considerar que: 

• Cal connectar la trama de carrers per a vianants del nucli antic amb la futura ronda 
de circumval·lació i que aquesta disposi de voreres per a la mobilitat a peu i faciliti 
la connexió amb els camins d’accés a l’entorn natural. 

• En relació als itineraris en bicicleta proposats en l’Avanç de Pla els assistents van 
estar d’acord amb la xarxa proposada. 

 

 

 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MOBILITAT (no motoritzada) 



Una de les propostes per millorar la connexió i embellir el nucli antic que es va valorar  
va ser la possibilitat de connectar la Plaça Nova amb el carrer Ample, a través del 
solar que hi ha al costat de l’edifici de Cal Rapissa. Indicat de color groc al mapa. 

 

 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MOBILITAT (no motoritzada) 



En relació als tres escenaris de creixement que presenta l’Avanç de Pla: escenari A 
amb un creixement restrictiu; escenari B amb un creixement intermedi; i escenari C 
amb un creixement màxim, els assistents van valorar que: 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MODEL URBÀ 

ESCENARI B • L’escenari B és el més adequat, ja que integra 
el traçat de la ronda de circumval·lació amb la 
trama urbana. De tota manera, hi va haver 
diversitat d’opinions en relació al creixement 
urbanístic per sobre d’aquesta nova via.   

• Com a resultat de l’opció intermèdia entre el 
traçat A i B de la ronda que els assistents van 
proposar, es podria ampliar la trama urbana 
per sota d’aquest nou traçat de la ronda. 

• Es pot valorar el creixement de la part nord, 
per tal de finalitzar la trama urbana d’una 
manera més regular i homogènia. 

 

 

 



EQUIPAMENTS, ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES 

L’Avanç de Pla contempla la ubicació d’un espai reservat per equipaments al nucli 
antic, de color lila al mapa. En aquest sentit, els assistents van valorar l’emplaçament 
favorablement i van assenyalar la necessitat que aquest es destinés a un ús social, 
com per exemple: un centre de dia per a gent gran, un espai per a joves i esplais, etc. 

Pel que fa als espais lliures i zones verdes, àrees de tons verdosos al mapa, van valorar 
la proposta com adequada, tenint en compte les limitacions d’espai del nucli antic.  

 

 

 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre ALTRES ASPECTES 



ACTIVITATS ECONÒMIQUES I COMERÇ 

Els assistents van manifestar la necessitat de revitalitzar el comerç al nucli antic amb 
establiments diversos i de restauració. En el mapa s’indiquen de color verd les zones 
on es podria dinamitzar aquest sector: carrer Coscoll, la Plaça de les Fonts, el carrer 
Ample i el carrer de l’Església. 

 

 

 

 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre ALTRES ASPECTES 



PATRIMONI I REGULACIÓ DE L’HABITATGE 

En relació al Catàleg de protecció de patrimoni l’equip redactor va matisar que es 
tracta d’un inventari més que un catàleg pròpiament. Així doncs, caldria un pas més 
per obtenir un catàleg més concís. Els assistents hi van estar d’acord i també van afegir 
la consideració de que els criteris de selecció són força amplis, provocant que alguns 
edificis quedin inclosos i d’altres que serien mereixedors de ser-hi en quedin exclosos. 

Pel que fa a la regulació de l’habitatge al nucli antic els assistents van destacar els 
següents comentaris/propostes: 

• Respectar o tenir en compte les preexistències dels habitatges actuals en la 
planificació del POUM. 

• Potenciar l’habitatge plurifamiliar. En aquest sentit, cal assegurar la diversitat de 
tipologies en relació a les dimensions dels habitatges, per tal que s’ajustin a les 
necessitats actuals de la societat. En concret, es va assenyalar que majoritàriament 
(un 70%) haurien de ser habitatges amb una planta superior als 70m2 i el 30% 
restant d’habitatges de dimensions inferiors. 

 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre ALTRES ASPECTES 



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

