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1. PREÀMBUL 

Encaix geogràfic i històric 

Sant Pere de Vilamajor està situat a la comarca del Vallès Oriental, dins del 

Barcelonès. Dista uns 50 quilòmetres de Barcelona i uns 20 de Granollers. El seu 

terme municipal limita amb els municipis de Cànoves i Samalús, El Montseny, 

Fogars de Montclús, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera i 

Sant Antoni de Vilamajor. 

El terme municipal ocupa una superfície de 34,8 km2 i es troba a uns 305 m 

d’altitud. Més de la meitat nord del terme forma part del Parc Natural del Montseny, 

concretament es localitza als vessants meridionals del massís del Montseny, al 

sector de la dreta de la vall de la Tordera, drenat per la capçalera de la riera de 

Vilamajor. 

D’acord amb el padró municipal, el nombre d’habitants, actuals és de 3.897, el que 

suposa una densitat de població de 112 hab/km2. En els últims 10 anys, 

pràcticament s’ha doblat el número d’habitants tal i com es pot observar en la taula 

següent: 
 

2007  -  3897 hab 
2006  -  3579 hab 
2005  -  3445 hab 
2004  -  3272 hab 
2003  -  3045 hab 
2002  -  2951 hab 
2001  -  2753 hab 
2000  -  2562 hab 
1999  -  2344 hab 
1998  -  2202 hab 
1997  -  1997 hab 
1996  -  1843 hab 
1995  -  1657 hab 

 

Padró municipal 

 

La part nord del municipi es situa sota els contraforts llevantins de la Calma i en una 

graonada sobre la vall de la Tordera, de manera que és molt més abrupte que la 

zona sud. Trobem turons que superen els 1.000 metres, com són el turó del Pou i el 

turó d’en Cuc (1.235 m), el turó de Pi Novell (1.272 m) i el de Sant Elies (1.003 m). 

Les rieres i torrents que solquen aquests paratges han motllurat un relleu amb 

pendents importants, tal i com passa als vessants de la riera del Cortès, del sot de 

Villaró o del sot de la Font Fresca, aquests dos últims tributaris de la Tordera. La 

riera de Canyes, estructura el municipi, al voltant de la qual s’esglaonen una sèrie 

de replans de materials quaternaris situats a diversos nivells. La zona més 

meridional del terme municipal és suau i correspon majoritàriament a una plana 

formada per terrasses al·luvials ocupada per conreus. 

Les zones amb més intervenció de l’esser humà es troben en el terç situat més al 

sud, on hi ha el nucli urbà i els creixements en urbanitzacions de baixa densitat 

nascudes durant les dècades dels anys 1960 i 70. També és on es situen les 

activitats industrials, les zones de conreu i explotacions ramaderes. 

Segons diferents troballes i excavacions que s’han realitzat, sembla ser que Sant 

Pere de Vilamajor ja era poblat pels ibers, posteriorment pels romans que van 

subsistir fins al període visigot. Sant Pere assoleix la seva màxima esplendor el 

segle XI, quan els comtes de Barcelona d’aquell moment, van fer  construir el palau 

comtal conegut amb el nom de La Força. Amb la revolució industrial, la població es 

va veure reduïda. A principis del segle XX es van construir les primeres cases 

d’estiueig, que més endavant es va veure fortament augmentat amb els habitatges 

de segona residencia, els quals ara són la base del creixement demogràfic del 

poble. 
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Planejament urbanístic supramunicipal 

• Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, el qual es troba en fase d’avantprojecte, 

determina les directrius quant als sistemes d’espais oberts, d’assentaments i 

d’infraestructures de mobilitat. 

Quant al sistema d’espais oberts, el pla inclou la major part del sòl situat al nord dels 

assentaments urbans com a espais de protecció especial de d’interès natural i 

ambiental. Indica de forma diferent els que es troben dins del pla especial del parc 

natural del Montseny. La resta del sòl el classifica com a espais de protecció 

preventiva del mosaic agroforestal. Com a connectors pròxims, només dibuixa un 

que passa entre el nucli de Sant Esteve de Palautordera i la zona dels Refugis , el 

qual arriba a intervenir dins del terme. Mentre que els espais inclosos dins de la 

categoria d’especial interès natural i ambiental, el pla només admet la classificació 

urbanística de sòl no urbanitzable, amb les zones incloses en espais de protecció 

preventiva del mosaic agroforestal si que s’admet la seva ocupació per sòls  tant 

urbanitzables com urbans. 

 

Sistema d’espais oberts 
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Quant al sistema d’assentaments, el pla proposa, com a estratègia urbana, un 

creixement moderat. Amb l’aplicació del que determina la normativa del pla, 

representa que el creixement amb extensió urbana pot ser de com a màxim el 30% 

del sòl ocupat actualment. També identifica diversos nuclis rurals que cal mantenir 

com a tals com són les Brugueres i Canyes al sud i situat més al nord, santa 

Susanna.  

 

 

 

Sistema d’assentaments 

Pel que fa al sistema d’infraestructura de mobilitat, el pla no preveu cap actuació 

que tingui relació directa amb el municipi de Sant Pere de Vilamajor, mantenint la 

xarxa existent actualment dins de la seva proposta. 

 

 

 

 

 

Sistema d’infraestructures de mobilitat 



AVANÇ DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL - SANT PERE DE VILAMAJOR  juliol 2008          MEMÒRIA I PLÀNOLS  5 

• Parc Natural del Montseny 

Gran part de la superfície del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor es troba 

inclòs dins del Parc Natural del Montseny. En aquests moments s’està redactant el 

nou pla que està pendent de l’aprovació definitiva. El planejament vigent del parc, 

és doncs el pla especial de l’any 1977. Els plans especials disposen d’una 

zonificació  i una normativa pròpia que poden regular el territori de forma autònoma. 

El nou pla especial, respecte el vigent, augmenta substancialment la superfície 

d’actuació dins del terme, arribant en la part est del terme fins a tocar de la zona 

urbana de Vallserena, continuant el seu límit  seguint diferents traces fins a arribar a 

tocar de la zona urbana de can Volart, ja dins del terme municipal de Cànoves i 

Samalús. 

L’àmbit del pla especial inclòs dins del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, 

es qualifica la major part de Zona d’Interès Natural (ZIN) i només una àrea al nord 

oest i alguns dels cursos d’aigua com a Zona d’Alt Interès Natural Ecològic i 

Paisatgístic (ZAINEP).  

L’àmbit en què el planejament vigent de les normes subsidiàries delimita el sòl 

urbanitzable dels Refugis, que va ser declarada “d’interès turístic” per un Decret 

dels anys 60, queda inclòs en el parc. La qualificació que preveu el pla especial per 

aquest sector és de zona subjecte a l’ordenació existent, amb el condicionant d’Àrea 

de Tractament Paisatgístic (ATP). Aquest sòl urbanitzable mai s’ha acabat de 

desenvolupar, ja que amb el pla especial de 1977 ja entrava en contradicció. El 

propi pla descriu aquesta zona com a un espai molt artificialitzat. 

En la memòria del Pla Especial del gener de 2007 del Parc Natural, en l’apartat on 

parla del municipi de Sant Pere de Vilamajor descriu: 

 

En concordança amb les Normes subsidiàries de planejament (NSb) vigents al 

municipi de Sant Pere de Vilamajor (aprovades definitivament el febrer de 1988), 

quasi la totalitat del sòl del municipi que es troba dins l’àmbit del present Pla especial 

està classificat com a sòl no urbanitzable. A més, els terrenys del municipi que en 

l’actualitat ja formen part de l’àmbit vigent del Parc de Montseny tenen la 

consideració de sòl no urbanitzable protegit. Tanmateix hi ha una gran peça de sòl 

urbanitzable que es correspon amb la urbanització Refugis del Montseny. Aquesta 

urbanització queda recollida en el present Pla especial com a Zona subjecta a 

ordenació preexistent, amb la finalitat de respectar el règim i la qualificació específica 

que els atorga el planejament que l’empara. 

Simultàniament a la revisió del Pla especial del Parc Natural del Montseny, el 

Consistori de Sant Pere de Vilamajor endegà la revisió de les seves Normes 

subsidiàries. Aprofitant la revisió l’ajuntament promou, des de l’òptica del Parc del 

Montseny, dues iniciatives destacables: l’ampliació notable del Parc del Montseny 

dins el seu terme municipal (a la vora de 400 ha) i la desclassificació com a sòl 

urbanitzable de la urbanització Refugis del Montseny i la seva adscripció a sòl no 

urbanitzable protegit. 

L’equip redactor del present Pla especial valora molt positivament les iniciatives 

plantejades vers el Parc del Montseny en la revisió del planejament general de Sant 

Pere de Vilamajor. Si aquesta iniciativa tira endavant i el nou POUM de Sant Pere de 

Vilamajor acaba aprovant-se definitivament en aquest sentit –es a dir amb la 

desclassificació com a sòl urbanitzable de la urbanització Refugis del Montseny i la 

seva adscripció a sòl no urbanitzable protegit—, el sòl no urbanitzable que en 

resultés passaria automàticament a ser Zona d’interès natural (clau ZIN) en 

concordança amb l’ordenació del present Pla especial. 
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Llegenda del plànol d’ordenació del pla especial. 

 

 

 
Plànol d’ordenació del pla especial pendent d’aprovació definitiva 

Pla Director d'Infraestructures 2001 - 2010 

El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (en endavant PITC) és el pla 

territorial sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries 

necessàries per a Catalunya, en coherència amb les directrius del planejament 

territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat. El PITC té caràcter de pla 

territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política 

territorial, i de pla específic a l’efecte d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de 

juny, de la mobilitat. 

Pel que fa a l’entorn del municipi de Sant Pere de Vilamajor, i en concret a les 

infraestructures viàries que li arriben, no apareixen dins de les previsions, tal i com 

es pot veure en el plànol següent: 

 

 

Pla d’infraestructures - Proposta de xarxa viària 
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Planejament urbanístic municipal 

El planejament urbanístic general vigent són Normes Subsidiàries de Sant Pere de 

Vilamajor, aprovades l’any 1987 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 

Tot i que aquest planejament es pot considerar plenament vigent en alguns 

aspectes, en d’altres, a conseqüència del pas dels anys, fa que calgui una reflexió i 

una adequació a les necessitats d’avui. D’altra banda, el marc legal des de l’any 

1987 ha canviat substancialment, modificant de retruc els criteris generals del 

urbanisme de Catalunya. És per aquests motius que es considera la necessitat 

d’actualitzar el planejament. El nou marc legislatiu està format principalment pel 

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme,  el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei d’urbanisme i, el Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en 

matèria urbanística. 

Per altra part els canvis que s’han produït en el territori i concretament en el Vallès, 

amb un fort creixement de la segona corona metropolitana, així com la 

transformació del mercat immobiliari amb un increment constant del preu del sòl, 

demanen una profunda reflexió del model del propi municipi, així com del context 

comarcal. Tan el marc territorial, com també el jurídic, han canviat sensiblement i 

han configurat un escenari que varia sensiblement respecte l’existent en el moment 

que es van redactar les actuals NNSS. 

En l’article 4 de les vigents NNSS/87 ja s’especificaven els motius que veien 

necessària una revisió de les mateixes: 

“Art. 4.- Revisió 

1. La revisió serà procedent en els següents casos: 

a) Quan s’hagin complert 20 anys de vigència 

b) Per alteració, exigències legals o de caràcter tècnic general, dels estàndards 

reservats pels espais públics, especialment de les zones verdes i equipaments. 

b) A l’aprovar-se un Pla Director Territorial de coordinació que afecti al Terme 

Municipal de Sant Pere de Vilamajor 

d) Quan s’hagi urbanitzat completament el total del sòl urbanitzable 

e) Quan s’hagi edificat el 70% del sòl apte per edificar 

f) En altres supòsits segons el marc legal vigent Cal orientar la redacció del 

POUM/05 en el marc estratègic del conjunt del municipi i integrar les reflexions 

sectorials que tinguin incidència en el model territorial que es proposi. En aquest 

sentit caldrà orientar el model en consonància amb el moment i els principis de 

l’urbanisme sostenible 

 

Amb aquestes reflexions en quant a la nova legislació i els nous criteris urbanístics, 

van portar al consistori, el dia 5 de febrer de 2004, a aprovar els plecs de condicions 

tècniques i administratives de l’adjudicació del contracte de consultoria i assistència 

tècnica per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de 

Vilamajor. El dia 10 de juny de 2004 l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va 

adjudicar el contracte a l’equip encapçalat pel Sr. Agàpit Borràs Plana. 

Després d’haver iniciat el procés de redacció, i tenir un document preparat per a 

l’aprovació inicial, el passat dia 20 de setembre de 2007, la Junta de Govern, va 

aprovar la resolució amistosa i de mutu acord amb el Sr. Agàpit Borràs, de la 

rescissió del contracte. Un cop realitzat un nou concurs per a l’adjudicació dels 

treballs, aquest va ser adjudicat a l’equip encapçalat per l’arquitecte Sr. Carles 

Doñate Font, el qual és autor d’aquest document. 

Amb la voluntat de continuar amb els treballs de redacció del POUM, es reinicien 

amb el present document d’avanç de pla, presentant una proposta d’ordenació que 

conté significatives diferències amb els treballs realitzats fins el moment. D’aquesta 

forma es pretén afrontar aquest procés de la redacció del planejament amb el 

màxim debat, per així garantir els mecanismes de participació ciutadana, definint un 

nou model de preparació i presentació de les propostes urbanístiques. 
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2. OBJECTIUS I CRITÈRIS GENERALS DEL PLA 

Els objectius i criteris generals de la proposta de l’avanç pla són: 

Reordenació de les zones de creixement 

Impulsió de la millora de la zona central 

Incorporació del nou equipament de l’institut dins del planejament i la futura trama 

urbana 

Millora de la unió de les diferents urbanitzacions amb el casc històric 

Preveure sòl industrial per a la reubicació de les activitats existents 

Establir una normativa urbanística que prevegi la conservació dels valors del sòl no 

urbanitzable i la millora de la integració de l’edificació en sòl urbà 

Preveure la gestió dels nous sectors i les infraestructures necessàries pel 

desenvolupament del municipi 

Del sostre residencial de nova implantació, generar el 30% de protecció pública 

Creació del catàleg de béns a protegir i del catàleg de masies i cases rurals 

 

També s’inclouen les línies estratègiques que van sorgir de les sessions de 

participació ciutadana que es van celebrar amb l’anterior equip redactor durant els 

mesos de febrer i març de l’any 2005: 

Necessitat de potenciar l’activitat comercial al nucli urbà 

El creixement del nucli mitjançant la construcció d’habitatges plurifamiliars 

La conservació i millora del centre històric 

La connexió dels diferents barris amb el nucli urbà 

La conveniència de fer una política de contenció del creixement urbanístic 

La necessitat de mancomunar serveis i espais amb els municipis veïns 

La importància de Sant Pere com a porta d’entrada al parc natural del Montseny 

La ubicació i/o reubicació de la indústria 

El manteniment de l’espai agrari i de les activitats de la pagesia 

La protecció del medi natural i del paisatge 

El reconeixement dels connectors biològics 

3. ALTERNATIVES CONSIDERADES 

A fi de poder valorar l’opció més convenient, dins de l’avanç del planejament, es 

consideren tres alternatives: 

Alternativa 0: planejament vigent 

Alternativa 1: proposta de l’any 2006 

Alternativa 2: Proposta actual 

De les tres, la que es proposa desenvolupar com a nou POUM és l’alternativa 2. 

Alternativa 0: Planejament municipal vigent 

El planejament vigent al municipi són les Normes Subsidiàries que es van aprovar 

definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en data 13 de maig de 

1987. 

L’objectiu principal de les Normes Subsidiàries era crear un marc normatiu que 

regularitzés la situació urbanística del terme municipal. El municipi estava sense cap 

figura normativa que plantegés un model urbanitzador, tant al nucli urbà com a les 

urbanitzacions, aquestes últimes amb un nombre molt elevat de parcel·les encara 

per edificar. Les Normes defineixen objectius que varien per a cada zona o sistema. 

A continuació es descriuran per separat. La regulació dels desenvolupaments en sòl 

urbà persegueix qualificar els diferents tipus de zones responent a les condicions 

d’edificació majoritàriament dominant en el sector. Es pretén mantenir la morfologia 

urbana i evitar increments de la intensitat d’edificació del sector per augments 

injustificats d’alçada o de menor superfície de la parcel·la mínima edificable. 
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En el sòl urbanitzable les Normes volen aconseguir la integració de l’habitatge en el 

medi rústic, sense alteracions importants del paisatge, i tenir nivells de urbanització 

mínims, però urbans, tot assolint els valors adequats quant a espais lliures públics i 

privats. 

La regulació del sòl no urbanitzable té els objectius d’impedir els processos 

d’urbanització, amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de les condicions naturals i 

d’ús actuals, i la preservació dels valors paisatgístics. Aquests objectius es 

concreten en: 

Protegir el territori mitjançant la limitació dels desenvolupaments urbans. 

- Protegir els elements naturals més destacats o que defineixin millor els aspectes 

globals del territori. 

- Establir ordenadament els diversos usos i activitats que es poden permetre a cada 

tipus de sòl no urbanitzable. 

- Preservar els valors ecològics i paisatgístics del territori.  

Segons el planejament vigent (Normes Subsidiàries de 1987) el 86% del municipi 

està classificat com a sòl no urbanitzable, el 10% com a sòl urbà i el 4% com a sòl 

urbanitzable. 

El sòl urbanitzable comprèn el sector de Refugis de Montseny i diferents espais de 

Can Derrocada i del nucli urbà. 

El sòl no urbanitzable es conforma per les següents categories amb diferents graus 

de protecció: 

1. Parc Natural del Montseny 

2. Pre-Parc del Montseny 

3. Cota 400 

4. Zona de protecció de Sistemes Generals Agrícoles 

5. Zona de Protecció Forestal 

El planejament municipal recull quatre sectors amb la qualificació de Zona Industrial 

(Grup el Pla, Puntiblond, Masa Decor SA i la Plana), que en total sumen unes       

8,5 Ha 

Alternativa 1: Proposta de l’any 2006 

La proposta de a l’any 2006 redactada per l’arquitecte Agàpit Borràs, comptava amb 

uns estudis previs molt complets i importants. La normativa amb la qual es va 

redactar era anterior a l’entrada en vigor de la nova llei del sòl, fet que ara fa 

inviable la proposta ja que no es poden complir amb els mínims quant a habitatge 

de protecció. 

Aquella proposta definia 393 ha com a sòl urbà (11% de la superfície del municipi), 

14 ha com a sòl urbanitzable (0,4%) i 3.031 ha com a sòl no urbanitzable (88%). 

Per altra banda qualificava el sòl no urbanitzable en: 

- Clau 10 La vall de Sant Pere. Comprèn els terrenys del municipi de Sant Pere de 

Vilamajor situats en la part baixa del terme municipal i amb sòls majoritàriament 

destinats a l’agricultura i ramaderia. Els objectius de l’ordenació són de mantenir la 

superfície agrícola i ramadera existent, de manera que s’hi prohibeix tot ús 

contradictori amb aquesta finalitat. 

- Clau 11 La serralada del Montseny. Comprèn el sector del municipi format pels 

vessants del massís del Montseny, ocupats majoritàriament per boscos que allotgen 

bona part de la biodiversitat present al municipi. El seu valor radica en l’extensió de 

la massa boscosa continua que, a més, manté la continuïtat amb els boscos de tot 

el massís del Montseny. Tota la serralada està inclosa dins del Parc natural del 

Montseny, i és d’aplicació la normativa del propi parc. 

La regulació del sòl no urbanitzable incloïa determinacions destinades clarament a 

la protecció d’aquest sòl, no únicament a la regulació dels usos, l’edificació i altres 

conceptes habitualment regulats en el planejament municipal. La proposta 

reconeixia la funció productiva, ambiental i cultural del sòl no urbanitzable. Les 

finalitats de la regulació que efectuava la proposta eren: 
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- Preservar el medi natural 

- Protegir aquests sòls dels processos d’urbanització de caràcter urbà 

- Preservar i millorar les explotacions agrícoles i forestals  

- Protegir els espais i elements ambientals més singulars i més representatius, per 

tal de mantenir els processos ecològics, potenciar la biodiversitat i constituir 

reserves de sòl que configurin corredors ecològics 

- Regular la implantació i desenvolupament d’aquells usos i activitats admesos de 

forma que no malmetin els valors que es pretén protegir 

- Regular els sistemes i elements generals relacionats amb l’explotació agrícola, 

forestal i ramadera 

- Establir els criteris sobre les característiques i localitzacions més adients per a les 

edificacions destinades a habitatge rural, instal·lacions d’interès públic i social i 

sobre aquelles destinades a l’execució i manteniment de les obres públiques 

- Establir i condicionar els usos permesos per al desenvolupament sostenible del 

territori basat en la conjugació de les necessitats de creixement i les de preservació 

dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals i la biodiversitat 

De forma conseqüent amb aquestes funcions i finalitats i d’acord amb els valors 

identificats del territori municipal, el sòl no urbanitzable introdueix normativa 

relacionada amb la protecció de les aigües, la biodiversitat, els sòls i el paisatge. A 

més, dedica articulat a aspectes específics com poden ser la permeabilitat biològica 

de les infraestructures i els tancaments, els marges dels conreus, les ribes, les 

carenes i turons, la xarxa hidrològica, les masses forestals. A més, el tractament 

dels esmentats components de qualificació tenen una part important de la seva 

conceptualització basada en la protecció de la biodiversitat i la preservació de la 

qualitat del paisatge. 

 

 

 

Alternativa 2: Proposta actual 

Aquesta és l’alternativa que es proposa a desenvolupar com a nou POUM. Ha estat 

elaborada a partir dels treballs previs realitzats per l’equip redactor anterior 

(alternativa 1), i fent un re-estudi de les seves propostes vist des d’un nou put de 

vista, tot i tenint en consideració la nova legislació aprovada. S’incorporen els 

criteris per a la sistematització dels codis d’identificació en el planejament urbanístic 

recomanats per a la Direcció General d’Urbanisme. Aquests criteris intervenen tant 

en la simbologia de representació com en la nomenclatura, abreviacions i 

identificació de les claus segons tipologia edificatòria. 

A continuació s’indiquen les principals característiques de l’alternativa, dividit per 

cada classe de sòl. 

En sòl no urbanitzable: 
La regulació genèrica en la normativa urbanística, inclourà determinacions 

encaminades a la conservació dels seus valors, evitant els processos urbanitzadors. 

Es preveurà les bases per garantir la connectivitat i la biodiversitat del medi i la 

utilització racional dels recursos naturals. Caldrà també, admetre i potenciar les 

activitats pròpies del sòl no urbanitzable tot i regulant-les per conservar els valors 

naturals d’aquest. També es regularà els paràmetres de les noves edificacions, a fi 

de garantir un mínim impacte paisatgístic. Es preveurà la funció de Sant Pere de 

Vilamajor com a una porta d’accés al Parc Natural. 

Es preveu la regulació urbanística amb les qualificacions següents: rural, forestal de 

protecció i espais naturals protegits. L’objectiu de la delimitació de les diferents 

qualificacions és el de conservar els valors naturals, mantenint els usos forestals, 

agrícoles i ramaders que en siguin compatibles. S’evitarà la instal·lació de noves 

activitats que siguin contraries amb la conservació del medi. La zonificació serà el 

resultat de la interpretació dels estudis previs realitzats, a fi d’ajustar-se a la realitat 

física de la coberta del territori, tot protegint els valors considerats. 

El planejament incorporarà també un catàleg de béns a protegir on s’inclouran els 

elements naturals, tant singulars com zonals, que precisin d’una especial protecció. 

També s’inclouran en aquest catàleg els jaciments i àrees d’expectativa 
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arqueològica, els edificis i elements constructius i, les fonts que tinguin un valor 

natural, històric, arquitectònic o etnològic, i en definitiva, cultural. 

Com a document del POUM, es preveu la redacció del catàleg de masies i cases 

rurals, recollint les edificacions situades en sòl no urbanitzable destinades a 

habitatge, que cal preservar o recuperar per raons arquitectòniques, històriques, 

mediambientals, paisatgístiques i/o socials. 

En sòl urbanitzable: 
Les vigents Normes Subsidiàries, preveuen dos sectors en sòl urbanitzable dels 

quals, un no s’ha desenvolupat i l’altre està dins de l’àmbit del Parc Natural del 

Montseny.  

El sector que no s’ha desenvolupat és can Derrocada II, que es troba a un extrem 

nord de la zona urbana denominada can Derrocada. Aquest sector, a més de situar-

se en un lloc poc cèntric i d’accés difícil, es troba en uns terrenys de pendents 

importants, en la major part superiors al 20%. La previsió d’aquest creixement és 

amb habitatge unifamiliar aïllat, amb baixa densitat. 

L’altre sector, els Refugis, es troba dins del límit del Parc Natural, en una zona d’alt 

interès natural. A més, amb gran part en terrenys de pendents superiors al 20% i 

amb previsió d’habitatges unifamiliars, de baixa densitat. L’accés a la zona és difícil 

essent un lloc allunyat dels nuclis urbans. Tot i que el parc el té en consideració, en 

preveu una qualificació alternativa si aquest es desclassifica. 

La proposta d’actuació en aquests dos sectors urbanitzables és anul·lar-los i quedar 

classificats com a sòl no urbanitzable. 

Per contra es preveu la delimitació de nous sectors de sòl urbanitzable en zones 

planeres de dins del terme, entre els nuclis de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. 

Els usos previstos per aquests nous sectors són tant residencial com d’activitats 

econòmiques i equipaments. La densitat serà l’adient, preveient habitatge 

plurifamiliar i possiblement també unifamiliar. Aquest àmbit té el privilegi de situar-se 

pròxim a l’actual centre històric, a les vies d’accés i als nous equipaments previstos 

en el municipi. La funció que tindran aquests creixements seran de dotar 

d’equipaments generals al municipi i donar una continuïtat urbana residencial entre 

aquests nous equipaments i el nucli històric. 

També es preveu l’ampliació de la zona industrial amb continuïtat a l’existent, en 

terrenys favorables quant a pendents, accés des de la carretera i suficientment 

separats de les zones residencials tant existents com les previstes de nova creació. 

Aquesta ampliació s’entén com a previsió per a la reubicació de les indústries 

existents en el municipi, que degut a la seva situació estratègica pel creixement 

residencial, cal deslocalitzar.  

En sòl urbà: 
Dins del sòl urbà es preveurà la delimitació de polígons d’actuació que garanteixin 

que la totalitat de les zones urbanes actuals disposin dels nivells d’urbanització 

correctes perquè totes les parcel·les assoleixin la condició de solar. També es 

preveuran petites actuacions que es considerin necessàries per a la millora concreta 

de traçats de vials o dotació de serveis. La definició d’aquestes actuacions serà dins 

del procés de redacció del document per a l’aprovació inicial, que s’estudiaran amb 

més cura i detall. 

Però l’actuació més important, es situa en la zona central, en els terrenys pròxims a 

l’actual ajuntament i en els situats al nord oest d’aquest. En aquesta zona, junt amb 

la de sòl urbanitzable, és on es preveu gairebé la totalitat del creixement del 

municipi. L’objectiu serà dotar-la amb suficient densitat i determinar les pautes 

perquè es pugui generar una zona de comerç i d’equipaments, i recuperar així la 

centralitat del municipi. 

Pel que fa a les parcel·les existents es preveu crear un marc normatiu més estricte 

quant al moviment de terres per a la implantació dels habitatges. D’aquesta forma 

s’intentarà que les noves construccions siguin més respectuoses amb l’entorn i 

assoleixin unes condicions més favorables amb el paisatge urbà. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES 
BÀSIQUES DE L’ORDENACIÓ 

Les característiques bàsiques de la proposta relacionades en l’apartat de objectius i 

criteris generals del pla, es descriuen a continuació: 

 
- Reordenació de les zones de creixement. Es proposa la reordenació de les 

zones de creixement previstes en el planejament vigent de les Normes 

Subsidiàries, desclassificant els sectors de can Derrocada II i els Refugis, situats 

en sòls de baixa aptitud per ser ocupats. Al mateix temps, es proposa la 

generació de nou sòl urbanitzable amb usos tant de residencial com d’industrial i 

d’usos mixts. Les zones on es situen aquests nous sectors, gaudeixen de les 

condicions per garantir un creixement racional i sostenible tal i com preveu la llei 

d’urbanisme. Es situaran en aquell sòl on la seva aptitud sigui més favorable. 

 

- Impulsió de la millora de la zona central. El casc antic del municipi, amb els 

anys, ha anat perdent el seu pes com a polaritat, tant dins del terme com també 

en relació amb els municipis veïns. La principal causa ha estat el creixement de 

forma dispersa amb zones urbanes que estant desenllaçades tant del nucli com 

entre sí, i que tenen una potència molt important. Per corregir aquesta tendència, 

es proposa generar un creixement residencial, junt amb unes previsions 

d’implantació d’equipaments i un sostre comercial, en uns terrenys lliures 

immediats a l’actual casc antic. També es proposa obrir la possibilitat d’una 

reordenació de l’illa on, en aquests moments, s’emplaça l’ajuntament, per així 

formar part d’un estudi conjunt. Aquestes actuacions, junt amb una bona 

promoció econòmica que haurà d’impulsar el propi consistori, seran les bases 

per aconseguir que el centre recuperi el seu pes específic dins del municipi. El 

gran canvi respecte a l’alternativa 1, és l’ampliació de la zona d’estudi per 

permetre al planejament derivat actuar amb la globalitat i contundència 

necessàries. 

 

- Incorporació del nou equipament de l’institut dins del planejament i la 
futura trama urbana. Es preveu la construcció del nou IES en uns terrenys 

situats just al límit amb el terme municipal Sant Antoni de Vilamajor, amb qui 

compartirà l’equipament. El seu accés serà per un vial que es troba en el terme 

veí. Junt amb el CEIP existent a l’altra costat de la carretera BP-5109, que 

precisaria d’un nou accés rodat directe, es generarà unes noves polaritats en 

aquesta part sud del municipi. A fi de potenciar la trama urbana, es preveu una 

zona de creixement residencial en els camps de can Brau i can Messeguer, amb 

la previsió de deslocalitzar l’empresa Industrias Puntiblond Tenax, SA. Una 

tipologia d’habitatge principalment plurifamiliar, amb la previsió d’extenses zones 

lliures i una arquitectura de qualitat, hauran de permetre la reactivació del 

comerç de Sant Pere de Vilamajor. Aquesta zona junt amb la central seran els 

sectors del futur creixement del municipi. 

 

- Millora de la unió de les diferents urbanitzacions amb el casc històric. La 

major part de la població de Sant Pere de Vilamajor viu en les urbanitzacions de 

les Pungoles, Faldes del Montseny, Mirador del Montseny, can Vila, can Ram i 

Vallserena, que es troben disperses en el territori. L’accés a aquestes zones 

urbanes és més fàcil des dels termes veïns, que des del propi. Aquest fet 

provoca que les activitats econòmiques i culturals que desenvolupa aquesta 

població no es realitzin al nucli de Sant Pere. A fi de millorar la interacció 

d’aquests residents amb les activitats del municipi, es proposa la creació de vials 

que comuniquin aquestes zones urbanes amb el centre històric de Sant Pere de 

Vilamajor. Aquestes connexions s’estudien a partir dels camins públics existents. 

En les fases posteriors dins de la redacció del pla s’acabarà de distingir quins 

poden ser aptes per a cotxes i quins poden funcionar com a carrils bici o passos 

de vianants. 
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- Preveure sòl industrial per a la reubicació de les activitats existents. El 

planejament vigent de les normes subsidiàries, qualifica de sòl industrial diverses 

parcel·les dins del terme, sense relació entre elles i algunes en situacions força  

dubtoses. A part, existeix una activitat de pinsos situada just al nucli de la trama 

urbana. La proposta d’aquest avanç és la previsió de la reubicació tant de la 

fàbrica de Industrias Puntiblond i Tenax, SA. com de l’empresa de pinsos Icart. A 

fi d’allotjar aquestes activitats existents i algunes que pugin tenir una forta relació 

amb el municipi, es classifica nou sòl urbanitzable d’ús industrial en uns terrenys 

pròxims a l’actual zona industrial, gaudint d’accés directe des de la carretera. 

 

- Establir una normativa urbanística que prevegi la conservació dels valors 
del sòl no urbanitzable i la millora de la integració de l’edificació en sòl 
urbà. Amb la nova llei d’urbanisme, el seu reglament i la llei del paisatge de 

Catalunya s’han establert unes noves bases i criteris que no hi havia quan es 

van redactar les normes subsidiàries. El nou POUM inclourà aquests criteris i 

bases que es traduiran amb un nou text normatiu. En sòl no urbanitzable 

s’establiran condicionants per a les edificacions i l’ocupació del sòl. En 

urbanitzable, es limita la classificació en terrenys de pendents inferiors al 20%. I 

en urbà es determinaran normes que impliquin una millor integració dels edificis 

en el territori així com la minimització del seu imatge ecològic. A fi de garantir 

una conservació del medi natural en la zona inclosa dins del Parc Natural, es 

tindrà en compte la funció de Sant Pere de Vilamajor com a una porta d’accés al 

parc fomentant l’aparició d’activitats de lleure i cultura relacionades amb la 

natura. 

 

- Preveure la gestió dels nous sectors i les infraestructures necessàries pel 
desenvolupament del municipi. Formant part del document del POUM, es 

crearà una agenda on preveurà el desenvolupament del pla. Aquesta agenda 

preveurà un creixement del municipi contingut en què forçosament caldrà que el 

desenvolupament dels dos sectors importants es facin un després de l’altre. Junt 

amb el creixement en sectors també es preveurà la creació de les 

infraestructures i dels equipaments necessaris pels nous habitants, que 

funcionarà de forma paral·lela. En els casos que sigui possible aquestes 

actuacions s’inclouran com a càrrega externa dels sectors a fi d’alleugerir la 

hisenda pública local.  

 

- Del sostre residencial de nova implantació, generar el 30% de protecció 
pública. Com a mesura social i en compliment de la legislació, es reservarà un 

total del 30% de tot el sostre residencial de nova implantació que prevegi el 

POUM com a habitatge de protecció pública. Un 20% tindrà la consideració de 

protecció oficial de règim general i de règim especial i el 10% restant la de 

protecció oficial de preu concertat. Aquest sostre es situarà en aquelles zones 

que ho admetin per la seva tipologia edificatòria, que principalment serà el sector 

central i el nou creixement residencial previst entre el nucli i el nou institut. 

 

- Creació del catàleg de béns a protegir i del catàleg de masies i cases 
rurals. Com a documents del POUM es crearà el catàleg de béns a protegir i el 

catàleg de masies i cases rurals, tal i com estableix la llei d’urbanisme i seu 

reglament. Mentre que el catàleg de béns a protegir determinarà tots aquells 

elements, edificis, arbres, fonts que tinguin un cert interès cultural i que per tant 

sigui necessària la seva protecció a fi de conservar-los per a les generacions 

futures. El catàleg de masies i cases rurals té la funció de determinar, en sòl no 

urbanitzable, quins habitatges reuneixen les condicions necessàries com per 

merèixer ser susceptibles rehabilitació o reconstrucció. 
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