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Introducció: la Comissió d’Estudi de l’Avantplà 
 
 

El Consell de Poble, constituït el 3 d‟octubre de 2005, en la seva primera reunió de Consell Plenari celebrada 
el dia 2 de novembre de 2005 amb l‟únic punt de l‟ordre del dia de rebre, de l‟equip redactor, informació 

sobre els treballs preliminars del POUM i dels suggeriments rebuts fins aquella data, va decidir constituir la 

Comissió de treball per a l‟estudi del POUM, en virtut de l‟article 14 del seu reglament. 
 

La Comissió queda constituïda per: 
 

Joan Ballart Higini Herrero 

Jordi Barenys Josep Maria Llesuy 

Mercè Bayo Hug Lucchetti 

Esteve Bruguera Marta Miralles 

Josep Bruguera Josep Maria Pedra 

Ma Rosa Bruguera Josep Maria Pera 

Ricard Camprubí Santi Planas 

Montserrat Cots Mercè Prat 

Josep Maria Elias Ferran Sarrià 

 

La coordinació de la Comissió recau, per delegació del Sr. Alcalde, en Ferran Sarrià, i Higini Herrero actua 
com a secretari. 

 

El 29 de novembre de 2005, Joan Ballart expressa la seva voluntat de deixar de ser membre de la Comissió. 
 

Els treballs de la Comissió es van iniciar en la primera reunió celebrada el dia 16 de novembre de 2005, 
s‟han dut a terme 12 reunions fins a la data de confecció d‟aquest informe, que han significat unes 40 hores 

de treball conjunt, a part dels treballs preparatoris de caràcter individual. 
 

El contingut de les reunions ha estat el següent: 

 
 

Data Temes 

  

16/11/05 Objectius de la Comissió 

Refugis del Montseny 

Franges de protecció d‟incendis 

Les Faldes, Les Pungoles, Can Sebastianet, Can Miret, Can Vila, Vallserena i Can Ram 

  

21/11/05 Proposta passeig a la riera de Vilamajor amb escultures. 

 Can Quico Ribalta 

 Can Derrocada 
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Data Temes 

  

29/11/05 Auditoria ambiental 

 POUM Sant Antoni de Vilamajor 

 Can Derrocada 

 Nomenclatura del nuclis de població 

  

15/12/05 Informació sobre els contactes amb el grup de treball de Sant Antoni 

 El Nucli 

 Eixample I i eixample II 

 La masia de Can Derrocada 

 La plaça del Montseny i el viver d‟empreses 

  

22/12/05 Nucli antic – La Força de Vilamajor 

 Indústria 

  

13/01/06 Mediambient. Parc Natural 

  

18/01/06 Medi ambient. Parc Natural 

 Medi ambient. Normatives 

  

31/01/06 Model de poble 

  

09/02/06 Comunicacions 

  

20/02/06 Preparació document final 

  

23/02/06 Preparació document final 

  

28/02/06 Preparació document final 

 

La documentació amb què ha treballat la Comissió és la següent: 
 

- L‟Avantplà: els criteris i objectius 
- L‟Avantplà memòria d‟informació 

- L‟Avantplà: plànols 
- Anàlisi de l‟encaix territorial del planejament vigent de Sant Pere de Vilamajor 

- Auditoria ambiental municipal de Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor 

- Síntesi de la legislació urbanística del POUM 
- Extrets de la tesi doctoral de Xavier Campillo: “La xarxa de camins en zones de muntanya”. Dept. De 

Geografia, UAB, 2001 
- Alguns models de POUM‟s (per exemple Avinyonet del Penedès) 

- Resum del POUM per a presentació en pantalla 

- Presentacions gràfiques de projectes: APCD i Ricard Camprubí 
- Quadre d‟habitatges de les NNSS-87 

- Al·legacions i propostes al POUM presentades a l‟Ajuntament fins la data d‟inici de les reunions 
- Resum de les al·legacions presentades 

- Proposta de passeig a la riera de Vilamajor.  
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Breu anàlisi dels condicionants i aspectes clau per a la planificació 
urbanística de Sant Pere de Vilamajor 

 

 

Com bé recull la pàgina web de presentació de Sant Pere de Vilamajor, l‟estret contacte amb la natura i la 
seva llarga història són les principals característiques del municipi. Juntament amb aquestes, Sant Pere de 

Vilamajor presenta altres trets de singular importància per a la planificació urbanística, entre els que es 
destaquen els següents: 

 
 Més de la meitat de la superfície del terme municipal (1.800 ha concentrades al nord), està inclosa 

en el Parc Natural del Montseny, per meitats entre Parc i Preparc1. 

 El creixement de Sant Pere de Vilamajor es fa, a partir dels anys 80, en base a segones residències, 

que conformen les urbanitzacions existents (Els Refugis, Can Vila, Can Ram, Vallserena, Can 

Derrocada, Can Llobera, Les Faldes, Les Pungoles, Can Miret i Can Sebastianet). Així, al 1981, dels 
1.300 habitatges censats, 1.100 eren segones residències, per a una població empadronada de 702 

persones2. 
 Aquestes urbanitzacions, consolidades, es troben situades lluny del nucli urbà (a excepció de Can 

Derrocada i Can Llobera, que hi limiten), i condicionen les comunicacions i l‟articulació de la població 

del municipi. A més, la major part de la seva població té més ascendència, per major proximitat o 

facilitat de comunicació, respecte dues poblacions veïnes: Cànoves-Cardedeu en el cas dels veïnats 
de ponent, i Sant Antoni de Vilamajor pel que fa als veïnats de llevant. 

 El creixement de la població de Sant Pere de Vilamajor s‟ha vingut fent en els darrers vint anys, fins 

fa ben poc, en base a un procés de substitució de les segones residències per habitatges principals: 
de 1981 fins 2001 el nombre d‟habitatges només es va incrementar de 260 (un 20%), mentre que la 

població empadronada ho va fer de 2.000 persones (un 290%). Les segones residències passen en 
aquest interval de significar el 85% al 36% del total3. Aquest fenomen fa que el 77% de la població 

de Sant Pere de Vilamajor visqui a les urbanitzacions, i només un 13% al nucli (10% en 

disseminats)4, polaritzant dos models residencials: un majoritari, de cases unifamiliars aïllades, en 
entorn natural, i un minoritari amb habitatges de baixa densitat al nucli urbà, a part dels disseminats 

de fort component agropequari. 
 La capacitat d‟edificació amb les Normes Subsidiàries actuals situa Sant Pere de Vilamajor en més de 

3.600 habitatges5, el doble que les actuals6, suficients per a 10.000 persones7. Actualment, en 

èpoques de vacances, la població resident total pot arribar a unes 5.000-6.000 persones8. 

                                                 
1
 Memòria 2004 del Parc Natural del Montseny. Diputació de Barcelona. 

2
 Institut d‟Estadística de Catalunya (IDESCAT), Dept. d‟Economia i Finances, Generalitat de Catalunya: Cens de població i habitatges 

2001 (font original: Instituto Nacional de Estadística). 
3
 Càlculs realitzats en base al Censo de Población y Viviendas, 1981 i 2001, font: Instituto Nacional de Estadística, recollides per 

l‟IDESCAT. 
4 Font: càlculs realitzats amb dades de l‟Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 2005, reproduïdes a «L‟Avantplà: criteris, objectius i 
solucions generals de planejament », capítol 2. 
5
 Dades obtingudes dels quadres generals de les Normes Subsidiàries vigents de 1987, recollides de “L‟Avantplà, Memòria 

d‟Informació”. Segons les actuals NNSS-87, sense comptar Can Derrocada, el Nucli Urbà, els disseminats, ni Els Refugis del Montseny, 
la capacitat d‟habitatges estimada és de 2.336 (equivalents a 9.344 persones). Ajustant els disseminats i els Refugis a les dades reals 
de 2005, s‟obtenen 3.849 habitatges. Finalment s‟han ajustat a la baixa els 704 habitatges previstos pel nucli principal (que actualment 
són 485), arrodonint el total a 3.600 habitatges. 
6 A l‟actualitat (2005) els habitatges totals de Sant Pere de Vilamajor són 1.948, dels quals 1.250 de segona residència. Font: veure (4). 
7
 Calculant 3 persones per habitatge en promig. 
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 L‟important increment de població ha modificat la piràmide demogràfica natural del municipi, de 

manera que els augments relatius més importants se centren en dos trams de població especialment 

concrets: en la població de 35 a 44 anys i en la de 0 a 14 anys, que sumen el 37% del total, de 
manera que es generen unes alteracions poblacionals amb importants repercussions sobre la 

demanda de serveis, com ara les escoles, i que, per altra banda, acceleren l‟envelliment de la 

població a mig termini. (Actualment el 13% de la població empadronada a Sant Pere de Vilamajor té 
més de 65 anys, i només un 12% de la població total empadronada -406 persones- han nascut al 

mateix Sant Pere de Vilamajor.)9 
 Sant Pere de Vilamajor rendabilitza els seus actius residencials creats al llarg del anys que, en la 

conjuntura actual, signifiquen un encariment molt important de l‟habitatge, relativament major que 

en altres municipis de la seva dimensió i serveis. Aquest factor influeix notablement en els aspectes 
socials, i condiciona negativament a mig termini la fixació de població jove emancipada. 

 L‟activitat econòmica és irregular a Sant Pere de Vilamajor, ja que la construcció és el principal 

sector en nombre d‟empreses10, per sobre dels serveis. La proximitat als municipis d‟influència (Sant 

Antoni de Vilamajor principalment), propicia que la major part del consum familiar es faci a 
l‟exterior, essent difícil que una revitalització comercial del nucli faci canviar el signe d‟aquesta 

situació. Tanmateix, l‟activitat industrial és molt important, significant més de la tercera part de 
l‟ocupació del municipi. 

 Sant Pere de Vilamajor només té llocs de treball equivalents al 60% de la seva població activa, i 

gairebé el 70% (més de 1.000 persones) treballa fora del municipi. Diàriament unes 1.500 persones 

es desplacen fora del municipi per a estudiar o treballar i més de 500 vénen de fora a treballar al 
municipi11. 

 El parc d‟automòbils de Sant Pere de Vilamajor s‟ha triplicat en els darrers 10 anys; s‟ha arribat a 

més de 1.700 cotxes, 550 per 1.000 habitants (Sant Antoni té uns 480 cotxes per 1.000 habitants)12. 
La dispersió de la població fa de la mobilitat sostenible un problema important. 

 Al límit sud del municipi, la carretera BP-5107 és la confluència dels tres eixos residencials separats 

entre extrems de més de 6 km: els veïnats de ponent enfilats vers Cardedeu, el nucli urbà i Can 
Derrocada, per la BP-5109 fins Sant Antoni, i Can Vila, Can Ram i Vallserena, per l‟interior de Sant 

Antoni. Les comunicacions transversals més al nord són complexes degut a les condicions dels 

espais que travessen, per bé que existeix un bon tramat de camins veïnals entre el nucli i ponent. 
 Els anteriors aspectes, sobretot els residencials, ocasionen que no es pugui considerar Sant Pere de 

Vilamajor una vila cohesionada socialment en el seu conjunt, ja que la dispersió residencial en les 

urbanitzacions no és compensada amb equipaments que facin aquesta funció, per difícil que sigui, i 
les escoles i d‟altres equipaments de capitalitat al nucli no tenen suficient rellevància en aquest 

sentit, com el propi POUM reconeix. 

 
Juntament amb d‟altres, aquests aspectes conformen una situació actual que, per la seva transcendència i 

llurs tendències a llarg termini, es poden considerar factors estructurals, i que configuren en el seu conjunt 
un determinat model de qualitat de vida que, amb els seus avantatges i els seus inconvenients, han de ser 

assumits com a referències per a la planificació urbanística del futur del municipi. 

 
En essència, cal atendre doncs, i no tant sols des del punt de vista del planejament urbanístic, sinó 

fonamentalment social i de cohesió, les particularitats de cada nucli de població, i en una visió de conjunt de 

                                                                                                                                                                  
8
 Considerant, a més de les 3.535 persones empadronades (font : veure 4), els residents ocasionals estimats en els 698 habitatges de 

segona residència. 
9
 Elaboració pròpia amb dades de l‟INE, referides al padró d‟habitants a 1-1-2004 (total 3.270 persones). 

10
 Segons dades del Cens d‟Establiments, al 2002 (IDESCAT) el nombre d‟establiments a Sant Pere de Vilamajor era de 275, dels quals 

113 eren d‟activitats de construcció, 20 industrials, 13 de comerç al detall, 89 de serveis i 40 de professionals i artistes. 
11

 Dades estimades en funció de les dades reals del Censo de Población y Viviendas, 2001, INE. En aquell any la població activa 

ocupada a Sant Pere de Vilamajor era de 1.313 persones, les quals 418 treballaven al mateix municipi. Els llocs de treball localitzats a 
Sant Pere de Vilamajor eren 864, 446 ocupats per residents d‟altres municipis. 895 persones residents a Sant Pere de Vilamajor 
treballaven fora del terme municipal. 
12

 Dades de l‟IDESCAT, corresponents a 2003. 



 

 

Consell de Poble 

Comissió de Treball del POUM-2005 

 
 

 

 

 
Informe de valoració i propostes de l‟Avantplà. Març de 2006 

5 

tots plegats, enfocament que determina clarament la necessitat de fer créixer el nucli urbà, tant per acabar-

lo d‟endreçar en el seu interior, com també per a reequilibrar la seva posició en el conjunt del municipi, 
sense que això hagi de significar necessàriament centripetar artificialment la resta de nuclis residencials, que 

tenen ja marcades les seves pròpies àrees d‟influència en d‟altres municipis. Cal alhora determinar, en 

aquest sentit, els límits del creixement sostenible d‟aquestes urbanitzacions, en les que, en conjunt, hi caben 
el doble d‟habitatges que en l‟actualitat i que vénen a representar gairebé el 80% de la població del 

municipi. 
 

 

 

RECULL DE NORMATIVA BÀSICA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE SANT PERE DE VILAMAJOR 
 
Històricament, el planejament urbanístic de Sant Pere de Vilamajor té una fita destacada en l‟ampliació a partir del 
casc antic, en el “Proyecto de urbanización parcial de los terrenos “Can Derrocada” sitos en San Pedro de Vilamajor 
(1931)”. 
 
El 1965 es confecciona el “Plan General de Ordenación del Término Municipal de San Pedro de Vilamajor” (aprovat el 
22 d‟octubre de 1966). 
 
El 1982 l‟Ajuntament exposa la Revisió del PGOUM de 1965, que es planteja sota la modalitat de Normes 
Subsidiàries, en considerar que les possibilitats d‟aquell moment ho feien més adequat. Els treballs i tràmits no van 
concloure fins el 1987, amb l‟aprovació per la Comissió d‟Urbanisme de Barcelona, modificant substancialment el 
PGOUM vigent. 
 
Entremig, i fins l‟actualitat, s‟han aprovat les següents normes urbanístiques principals: 
  
1- Aprovació del planejament derivat del PGOUM-65: 
 

Can Derrocada 1965-1979. Ampliació 1977 
Can Ram 1970-1974. Ampliació 1978. Modificació 1983 
Les Faldes 1976 
Vallserena 1966 
Can Vila 1965 
Can Llobera 1966-1968. Ampliació 1976-1978 
Pla parcial Les Pungoles (1975) 
 
2- Modificacions del planejament: 
 
Pla Especial Parc del Montseny (1977) 
Modificació normativa Pla Especial Parc del Montseny (1981) 
Normes Subsidiàries de planejament (1988-1993) 
Modificació sector Quatre Camins (1993) 
Modificació NNSS articles 69, 69bis,78,79,84 (1997) 
Modificació NNSS zona industrial Masa Decor (1998) 
Modificació NNSS article 127 (1999) 

PEMU illa Can Derrocada (1999) 
Modificació NNSS 2ª ampliació zona industrial Massa Decor (2002) 
Modificació NNSS Can Llobera/Can Derrocada/Av. Sant Elies (2003) 
 
Font: Memòria d‟Informació de l‟AvantPlà 
 
 
(Per acord de Ple de l‟Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, el 10 de novembre de 2005 s‟aprovà la verificació del 
Text Refós de les Normes Subsidiàries de 1987, i es lliurà a la Direcció General d‟Urbanisme per a la seva publicació 
al DOGC). 
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Visió general de l’Avantplà del POUM 
 

 

3.1. CRITERIS I OBJECTIUS GENERALS DE L’AVANTPLÀ 

 

Com a objectiu principal, l‟Avantplà del POUM pretén “reequilibrar el territori” del terme municipal i establir 
un model urbà que orienti el creixement del municipi en els propers anys. No es tracta d‟una proposta 

bàsicament quantitativa, sinó qualitativa.  

 
El POUM és un document de contenció del creixement de la població, això no obstant el llindar de 5.000 

habitants se superarà en el transcurs del seu desplegament. 
 

El criteri és d‟ordenar i fer créixer el nucli, que representa només un 15% de la població, i introduir els 

elements necessaris per a formar estructura de ciutat amb les corresponents connexions dels barris vers el 
nucli: la formació de l‟estructura urbana del centre és una de les apostes estratègiques, és a dir, fer 

eixample i generar una matriu urbana que assumeixi el creixement progressiu d‟aquest procés de ciutat. 
Alhora aposta per mantenir l‟activitat i l‟espai agrari i protegir el medi natural i el paisatge del municipi, 

sobretot de la vessant dreta de la riera de Vilamajor, mantenint-ne la qualificació de sòl agrícola i evitant la 
formació de continus urbans. 

 

L‟Avantplà del POUM es planteja des d‟una realitat i unes exigències legals, socials i econòmiques que han 
variat ostensiblement els darrers anys. És per això que la seva redacció es basa fonamentalment en els 

següents criteris: 
 

 Orientar la redacció del POUM en el marc estratègic del conjunt del municipi. 

 Reflexionar sobre alguns aspectes de les NNSS/87  i adequar-los a les necessitats d‟avui. 

 Adequar el planejament a les noves determinacions de la legislació urbanística vigent.  

 Reflexionar profundament sobre el model del municipi així com del context comarcal, arran dels 

canvis que s‟han produït en el territori a conseqüència d‟un fort increment de la segona corona i un 

increment constant del preu del sòl. 
 Orientar el model en consonància amb el moment i amb els principis de l‟urbanisme sostenible. 

 Emprar especialment els nous instruments urbanístics que es posen a l‟abast de l‟Administració amb 

les finalitats d‟aconseguir un creixement sostenible del territori, una gestió urbanística més àgil i al 

servei de l‟interès públic. 
 Dotar de contingut les competències en matèria ambiental, en qüestions derivades de la protecció 

d‟espais i elements d‟interès natural i paisatgístic d‟àmbit local, i de regulació dels usos i les 

activitats. 
 Adaptar a la realitat de Sant Pere de Vilamajor els criteris de sostenibilitat, protecció ambiental i 

vertebració territorial. 

 Garantir els mecanismes de participació ciutadana, amb la màxima voluntat de debat dels problemes 

i de les propostes més enllà de les disposicions legals vigents, a fi de definir un nou model de 

preparació i presentació de les propostes urbanístiques. 
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Segons el que es va exposar a les sessions de participació ciutadana, el reequilibrament es farà a través de 

les següents línies estratègiques generals13: 
 

 La 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 de Vilamajor 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 

 
A fi de posar a l‟abast aquesta informació als membres del Consell del Poble, a continuació es traslladen i 

resumeixen els criteris generals que contempla l‟Avantplà. 

 
 

3.2. ENCAIX DE SANT PERE DE VILAMAJOR EN L’ESPAI TERRITORIAL DEL 

VALLÈS ORIENTAL 
 
En el projecte del POUM de Sant Pere de Vilamajor es proposa ordenar un espai que serveixi per orientar el 

model de desenvolupament de la ciutat i el territori, i que reculli les iniciatives i propostes de 

desenvolupament econòmic, social, cultural i urbanístic, tot articulant-lo dins el sistema territorial format per 
la seva àrea d‟influència. L‟Avantplà defineix aquesta àrea d‟influència de la següent manera: 

 
1) Sant Pere de Vilamajor forma part d‟un sistema en què la riera de Vilamajor n‟és l‟eix principal, des de la 

Calma fins a desembocar al riu Mogent, a Llinars del Vallès. En el territori hi ha tres sistemes verticals: 

 La riera de Cànoves (Cànoves i Cardedeu) 

 La riera de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del Vallès) 
 La Tordera (Sant Esteve de Palautordera, Sant Maria de Palautordera i Sant Celoni) 

 

2) Aquests tres sistemes verticals s‟uneixen per l‟eix del Mogent i l‟eix de la Tordera: Cardedeu + Llinars + 

Sant Celoni + Vilalba Sasserra són els tres municipis que relliguen el sistema horitzontalment per la part 
inferior. La Tordera a llevant i el Congost a ponent emmarquen l‟escenari territorial, juntament amb el 

Montseny, al nord, i la Serralada de Marina al sud. 
 

3) Alhora, aquest corredor prelitoral és el pas de les noves comunicacions, AP7, C-35, ferrocarril, TGV i el 

projectat 4rt. Cinturó. 
 
 

3.3. PROPOSTES GENERALS I D’ESTRUCTURA DE CIUTAT 

 
La previsió de les vigents NSS/87 estableixen un escenari potencial de 9.344 habitants14, rerafons que obliga 

a un planejament de contenció i a una aposta per la qualitat del model. 
 

                                                 
13 Extret de La Veu del Pelideu núm. 21 (2005), i que es reprodueix en l‟Avantplà. 
14 No es computa el nucli principal, els Refugis, Can Derrocada I i II, ni els habitatges disseminats. 
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La formació de l‟estructura urbana del centre de Sant Pere de Vilamajor és una de les apostes estratègiques 

del POUM. L‟esquema assenyala les propostes del model: 
a) Se segueixen els eixos dels carrers paral·lels a la riera: 

El nucli de la Rectoria + el centre + l‟escola de Can Fou 

L‟institut + equipament +biblioteca + equipament 
Escola Torre Roja + Can Derrocada (nou Ajuntament) + Centre cívic + Guarderia + CAP 

b) Les comunicacions amb els barris 
c)  La disposició estratègica dels equipaments 

d) La diferent gradació d‟esquerra a dreta , nucli històric + eixample + ciutat jardí 
 

 

3.4. EL MODEL URBANÍSTIC TERRITORIAL 
 

a) Estratègia del planejament territorial: reduir la fragmentació del territori potenciant els sistemes 
urbans a fi de racionalitzar millor les opcions de planejament. Com a possible polaritat: 

 
Cardedeu + Llinars + Sant Celoni 

Cànoves + Samalús 
Sant Antoni + Sant Pere de Vilamajor 

Santa Maria + Sant Esteve de Palautordera 

 
b) El model territorial: mantenir els espais naturals entre els diferents sistemes urbans. Aquests espais 

permeten la connectivitat natural del territori especialment entre el massís del Montseny i la serralada de 
Marina. L‟Avantplà tracta aquests àmbits, tot possibilitant aquesta connectivitat i alhora protegint i 

prioritzant els usos forestals, agrícoles i ramaders que hi ha. 

 
El model adoptat per l‟Avantplà evita el procés urbanitzador en aquests àmbits i els prepara per a poder 

continuar aquesta connexió a través de Sant Antoni de Vilamajor i arribar a la serralada de Marina. 
 

c) El model dels espais naturals (el sòl no urbanitzable): es projecta una ampliació del 12% del parc 

natural, que arribarà al 63% de la superfície del terme municipal. També es vol disposar en la resta de 
sòl no urbanitzable de figures de protecció específiques, a part de les que pugui establir la normativa del 

parc natural del Montseny en el seu àmbit. 
 

Aposta per una millor dinamització de l‟agricultura i la ramaderia dins del sòl no urbanitzable (parc 
inclòs) i una potenciació de l‟estratègia territorial pel que fa a la seva població. Estableix algunes línies 

d‟actuació: 

a)  Potenciar l‟agricultura i ramaderia al parc 
b)  Diversificar els usos i evitar el procés de conversió del parc natural en parc temàtic que il·lustren 

clarament l‟afebliment de la diversitat i com s‟accelera el monocultiu forestal. 
c)  Afavorir la població en certes parts del territori i per tant rehabilitar les masies corresponents per a  

tenir un millor control tant pel que fa als incendis com pel que fa al manteniment de la biodiversitat. 

d)  Afavorir i potenciar l‟evolució de l‟arquitectura pel que fa a les noves construccions o rehabilitacions 
de masos antics. Precisament les cases de pagès són l‟exemple clar de l‟evolució de l‟arquitectura, 

incorporant els elements compositius dels diferents moments de la seva història. 
 

d) Camins i recorreguts: interessa assenyalar i recollir en els documents del POUM els camins i vies de 
comunicació existents i que es recullen en la documentació del Pla de prevenció municipal d‟incendis 

forestals (PPI). El POUM recollirà tots aquests camins assenyalats en els documents del PPI, (els tres 

nivells 1-M, 1-D, 1-I). Es proposa una secció tipus de 5 metres de pas de vehicles i 1,5 metres a cada 
costat de serveis, amb un total de 8 metres d‟amplada. Es documentaran també les basses, els hidrants 
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i els lloc d‟aterratge dels helicòpters, i es consolidarà, via planejament o cessió, el treball que ha iniciat 

ja l‟Ajuntament amb el lloguer de les franges de baixa combustibilitat. 
 

e) El model social: es produeix una arribada de població que probablement s‟allunya del centre de la 

metròpoli per manca de capacitat econòmica pel que fa a l‟habitatge. Existeixen dificultats manifestes de 
mobilitat perquè no hi ha transport públic i les possibilitats de transport són escasses, o en tot cas s‟han 

de fer amb vehicle privat. 
 

El POUM introdueix, tal com assenyala la Llei, l‟habitatge protegit en la zona de l‟eixample. S‟assenyala 
que caldrà prendre mesures preveient l‟arribada de nova població d‟una realitat ètnica, cultural i religiosa 

que modifica substancialment el model anterior. 

 
f) El sistema d’espais lliures: 1) El sistema d‟espais lliures territorials consta de les connexions 

Montseny-Corredor i se situen als dos costats de l‟àmbit dimensionat des del centre històric fins a can 
Derrocada. 2) L‟estructura bàsica dels espais lliures principals se centra en dos eixos: la riera de 

Vilamajor i la carretera – avinguda de Sant Elies. 3) Els espais lliures complementaris se situen als barris. 

L‟Ajuntament va comprar l‟equipament privat de can Vila, i l‟Avantplà proposa una ampliació 
considerable del parc d‟accés de les Faldes. 

 
g) La Riera de Vilamajor: es proposa un tractament integral d‟aquest eix fluvial que determini 

exactament els límits de propietat i permeti un procés de recuperació de tota la llera. Es sol·licitarà 

ajuda a l‟administració competent per a poder recuperar aquest eix pel que fa al paisatge, la fauna, la 
flora, els recursos hídrics i la seva connexió amb el territori urbà i el territori rural. 

 
 

3.5. LA DEFINICIÓ DEL NOU MODEL DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS 
 

Els equipaments, per la seva naturalesa i finalitat, esdevenen elements cabdals en la configuració de la 
forma i el funcionament de la ciutat. A diferència dels altres usos de desenvolupament majoritari i extensiu, 

els equipaments no defineixen per si mateixos teixits de ciutat, però en canvi la seva presència és 

insubstituïble per a la formació d‟aquests teixits de manera completa. 
 

La presència de les peces d‟equipament dins del context urbà ha de respondre no només als factors 
relacionats amb la cobertura o prestació de determinats serveis necessaris per a la vida ciutadana, sinó 

també, i molt particularment, a la seva capacitat de qualificar els espais i els recorreguts per damunt d‟altres 
usos o implantacions edificades. La definició del nou model del sistema d‟equipaments, haurà de partir de 

quatre criteris essencials: 

 
a)  Complementar les actuals dotacions existents i previstes en funció de les noves necessitats que 

es generaran a partir de les possibles hipòtesis d‟augment de la població. Aquestes previsions han de 
tenir especial cura en la identificació no només dels aspectes quantitatius generats de les noves 

demandes, sinó també i molt especialment d‟aquells aspectes sectorials que es defineixen en funció de 

les franges d‟edat més significatives d‟aquesta nova població, juntament amb la seva evolució en el cas 
de l‟existent. 

 
b)  Localitzar nous equipaments en funció de criteris de reequilibri i de correcció dels actuals desajustos 

que es donen en determinats àmbits del municipi. I al mateix temps, disposar d‟aquestes noves 
localitzacions amb la voluntat expressa d‟aprofitar la seva capacitat de reforç dels nous teixits urbans. La 

localització d‟aquestes noves peces ha de centrar-se sobre nous àmbits de màxima centralitat i major 

accessibilitat, per damunt de possibles criteris d‟oportunitat en la major facilitat per l‟obtenció del sòl. 
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c) Valorar la jerarquia de diferents nivells i ordres d’intensitat en la capacitat de creació de la forma 

urbana que contenen els diferents tipus d‟equipaments. Identificar aquells que per la seva naturalesa 
tenen un caràcter i un abast de servei general per tot el municipi i aquells altres que tenen un abast 

supramunicipal, definint la seva localització en funció del paper que poden desenvolupar en relació al 

nou model de ciutat. 
 

d) Definir les noves reserves d’equipaments com a part d‟un sistema complex dins del qual 
desenvoluparan un paper que podrà ser canviant en el temps en la mesura en què evolucionin les 

necessitats i els requeriments plantejats. Aquest caràcter evolutiu del sistema i el seu funcionament 
obligarà a una màxima versatilitat i condició de flexibilitat a possibles canvis funcionals, que hauran de 

ser especialment integrats dins dels criteris per a l‟establiment de les noves reserves. 

 
Les dotacions per a les noves demandes futures: La nova polaritat entre els municipis de la rodalia 

establirà estratègies per a racionalitzar noves propostes d‟equipaments. 
 

 

3.6. CATÀLEG D’EDIFICACIONS D’INTERÈS PATRIMONIAL 
 
El POUM incorpora un catàleg d‟edificis que engloba un conjunt d‟edificacions repartides pel sòl urbà i el sòl 

no urbanitzable, de diferents èpoques i moments del procés de formació de la vila de Sant Pere de 

Vilamajor, tant de construccions del sòl no urbanitzable com les corresponents en el sòl urbà, no per a la 
seva individualització, sinó la seva incorporació en el teixit urbà o del territori, ja que són fruit de l‟entorn i 

així s‟han de valorar com a escenaris culturals, històrics i arquitectònics. 
 

Aposta per la recuperació del patrimoni a partir de la seva rehabilitació i posada en ús, com a element 

fonamental per tal de garantir una veritable protecció que no es limiti estrictament a la valoració i 
preservació dels valors culturals del patrimoni, sinó que tingui en compte també els valors socials i 

econòmics, així com els històrics que estan a l‟origen de la seva construcció. 
 

Pel que fa als valors identitaris i pedagògics, destaquen alguns conjunts prou rellevants: 

a) Els masos situats al nord del terme municipal i que són part intrínseca de la història de Sant Pere de 
Vilamajor. 

b) El conjunt de “La Força”, a partir dels estudis que permeten treballar amb més seguretat per a 
prioritzar entorns, teixits urbans, accessos, vials i una suma de detalls que consolidaran un procés de 

recuperació dels elements històrics d‟aquest àmbit tan emblemàtic, especialment totes les 
construccions i vials d‟aquest recinte per a potenciar els valors del seu teixit urbà i territorial. Un pla 

especial desenvoluparà aquest indret. 

c) La Rectoria i el seu entorn. El POUM/05 aposta pel valor cultural, històric i estratègic de la Rectoria i 
assegura el manteniment del paisatge i els seus valors artístics i culturals. 

d) Can Derrocada, la masia més emblemàtica del municipi.  
 

 

3.7. PROTECCIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT 
 
Introduir en la regulació ambiental del pla criteris d‟ordenació mediambiental en la normativa, orientades 

d‟acord amb els principis de l‟urbanisme sostenible que es defineix com la utilització racional del territori i el 

medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals 
i els valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 

generacions presents i futures. 
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Criteris de sostenibilitat que signifiquen posar en marxa un procés conduent a introduir modificacions en 

l‟origen dels problemes, realitzant les propostes que es tradueixen en actuacions amb els següents objectius: 
a) Reduir l‟ús dels combustibles fòssils fins a nivells d‟alliberament de carboni compatibles amb la 

capacitat d‟absorció dels sistemes naturals. 

b) Desenvolupar i generalitzar fonts alternatives d‟energia. 
c) Reciclar els materials i reutilitzar els artefactes. 

d) Fomentar el consum responsable, racionalitzant l‟ús dels materials i l‟energia. 
e) Garantir el sosteniment dels sistemes biològics, que són la base de la vida al planeta. 

f) Incrementar l‟eficiència, multiplicant la capacitat d‟obtenir béns i serveis de cada material emprat. 
 

Incorporar a l‟ordenació del territori l‟avaluació i les característiques ecològiques dels ecosistemes presents 

en el terme municipal: s‟han d‟emprar criteris de manteniment del medi natural i la seva biodiversitat per a 
determinar les unitats i la zonificació del sòl no urbanitzable. 
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4 

 

El model de poble que volem 
 
 

L‟objectiu d‟aquest apartat és donar a conèixer els criteris generals que han inspirat els plantejaments de la 
Comissió en relació a les propostes de l‟Avantplà. Es recullen, doncs, una sèrie de principis que creiem que 

han de regir en totes les propostes i normativa que es desprenguin del POUM. 
 

1) Poble urbanísticament sostenible, és a dir, amb una utilització racional del territori i del medi, cosa 

que comporta, tal com exposa l‟Avantplà, conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació 
dels recursos naturals i els valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 

qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 

2) Poble amb predomini del paisatge rural. Això vol dir conservar el sòl agrari i forestal, tot potenciant 

les activitats primàries i recolzant l‟existència del parc natural del Montseny. Aquest espai ha de ser 
funcional com a connector biològic entre el Montseny i el Corredor, ha d‟evitar la continuïtat de la trama 

urbana i l‟ha de protegir d‟una futura especulació urbanitzadora. 
 

3) Poble que s’identifiqui pels seus valors patrimonials: Sant Pere de Vilamajor es caracteritza per 

l‟existència d‟un patrimoni arquitectònic impressionant, especialment en el nucli urbà, però també de 
manera dispersa en el medi (masies, ermites...). El nucli antic conserva una sèrie d‟espais oberts que 

acompanyen aquest patrimoni arquitectònic i que aporten un valor afegit al paisatge urbà. Aquest és 
l‟entorn que s‟ha de prioritzar com a element identificatiu del poble. Secundàriament, l‟existència del 

parc natural del Montseny i de les zones rurals adjacents es poden considerar com elements 
identificatius del poble, però no com a porta d‟entrada al parc (l‟orografia no ofereix un accés fàcil), sinó 

com a elements imprescindibles per a l‟acompliment dels punts anteriors i d‟aquest mateix. El POUM ha 

de disposar, doncs, d‟un catàleg del patrimoni protegit que vagi més enllà d‟elements arquitectònics, i 
reculli també conjunts “monumentals”, patrimoni cultural local (fonts, basses, recs, parets de pedra, 

camins...) i elements d‟interès natural (arbres, arbredes, hàbitats concrets...). Alhora, el POUM ha de 
permetre el desenvolupament d‟eines per a la socialització d‟aquest patrimoni (itineraris, visualització, 

senyalització, custòdia, millora, manteniment...). 

 
4) Poble que consolidi i ordeni el nucli urbà, i que ordeni i posi en valor els nuclis residencials i 

els habitatges disseminats, sempre dins un model urbà de contenció. Aquesta contenció també s‟ha 
de traslladar als nuclis residencials actuals (antigues urbanitzacions). En aquest sentit, es creu necessari 

tenir en compte el dictamen mediambiental del propi POUM, el qual desaconsella processos 
urbanitzadors en determinades zones dels nuclis residencials. La Llei 2/02 ho referma, fent incompatible 

d‟urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20%. La localització d‟equipaments dins el nucli pot 

afavorir el desenvolupament d‟un teixit social únic i d‟uns espais comuns pròxims que faran més 
sostenible la mobilitat, però també pot comportar processos de col·lapse que cal tenir en compte. Pel 

que fa a ciutat-jardí, Sant Pere de Vilamajor ja té molts barris amb aquesta estructura, per la qual cosa 
al nucli urbà se n‟hauria d‟intentar prescindir.  

 

5) Poble amb una xarxa de comunicació ben delimitada i jerarquitzada, que no prioritzi la 
distància mínima sinó la mínima incidència ambiental: El POUM hauria de definir les vies 

principals, les vies secundàries, les vies de serveis (i per tant restringides), les vies d‟accés públic al medi 
natural, etc. Cal facilitar l‟accés del nucli urbà als barris perifèrics, sempre tenint en consideració la xarxa 

actual i les condicions de l‟entorn immediat. 
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6) Poble amb un espai públic humanitzat: facilitar la mobilitat dels vianants i bicicletes a tots els nuclis 

i també fins a Sant Antoni de Vilamajor, ampliar voreres, passos de vianants, fer carrils bici, zones de 

prioritat invertida, adequar mobiliari urbà, ajardinaments i arbrat, places i placetes, zones infantils, zones 
d‟aportació (RRR), restricció d‟aparcaments arreu, adequació de zones d‟aparcament amb possibilitat de 

diversos usos... i tenir en compte tota la normativa d‟accés per als discapacitats. També disposar 
d‟espais i d„equipaments per a la gent gran per al jovent. 

 
7) Poble que minimitzi la incidència ambiental de les activitats humanes, domèstiques, 

ramaderes, industrials, transport..., que promogui l‟ús d‟energies renovables i l‟estalvi dels recursos, que 

obligui a minimitzar l‟impacte visual i paisatgístic de les zones industrials, que promogui les 
construccions sostenibles i de qualitat, que defineixi un paisatge urbà, una estètica de façanes... 

mitjançant l‟existència i implantació d‟ordenances municipals. 
 

8) Poble que permeti la diversificació de les activitats econòmiques, per tant, que disposi d‟espais 

per a les activitats industrials, comercials, artesanals, oficines, petits tallers, etc. Que aprofiti i faci 
compatible aquesta activitat econòmica amb els seus recursos intrínsecs i amb capacitat autònoma de 

desenvolupament, aportant al seu entorn desenvolupament a una escala apropiada a seva la dimensió. 
 

9) Poble que maximitzi i ofereixi una òptima qualitat de vida a la seva població, amb especial 

atenció als infants, la gent jove i els avis, amb espais de trobada per a activitats de caràcter lúdic i 
familiar que facilitin la consolidació del teixit social. Un poble que assumeixi com una riquesa les 

diferents formes de viure que acull, i les faci compatibles entre sí.  
 

10) Poble que procuri l’estabilitat residencial de la població, un poble apte per al reforçament social i 
cultural, de la societat i de la identitat col·lectiva, no un poble de pas. Volem un poble articulat que creï 

les condicions perquè la població hi pugui viure amb confortabilitat en les diferents etapes de la vida. 

 
11) Poble innovador i emprenedor, que pugui aprofitar els seus actius i singularitats per tal de 

configurar una forma sostenible i sostinguda de qualitat de vida, assolint una posició rellevant, activa i 
protagonista en la consolidació de la seva situació estratègica en l‟entorn de referència i en l‟evolució 

d‟aquest, un poble que aposti decididament per al futur i els seus nous reptes i oportunitats. 

 
12) Poble que faciliti la connexió social i la integració amb Sant Antoni de Vilamajor: Sant Antoni 

és un poble molt més que veí nostre; no hem de competir en aconseguir més serveis i/o ofertes que ja 
ens dóna. Hem d‟aconseguir uns pobles amb un teixit social permeable, que comparteixi entitats, 

serveis, equipaments, comerços, llocs de treball, festes, espais públics, en tot allò que signifiqui 
potenciar les sinèrgies i reforçar els lligams que ens uneixen. 

 

13) Volem, en definitiva, un poble per viure i conviure, minimitzant les seves limitacions, aprofitant les 
seves oportunitats, corregint les seves deficiències i reforçant els seus actius; un poble que progressi 

amb la seva gent, que serveixi per a potenciar el desenvolupament social de la gent. 
 

 

Tots aquests principis i intencions, poden i han de tenir l‟adequat reflex en la planificació urbanística i del 
territori, ja que aquesta planificació no es pot considerar un fi en si mateixa sinó un instrument al servei del 

conjunt de la ciutadania. Aquests principis han de servir per tant com a referència per tal de propiciar que la 
voluntat política i de la pròpia ciutadania els vagi fent realitat, en benefici de les generacions actuals i 

futures.  
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5 
Anàlisi i valoració de les propostes de l’Avantplà del POUM  

 
La Comissió de treball del POUM ha debatut, juntament amb el model de desenvolupament general de Sant 
Pere de Vilamajor, les propostes i configuracions assenyalades a l‟Avantplà per a cadascuna de les unitats 

d‟actuació que aquest contempla. L‟Avantplà estableix: 

 
Les unitats de planejament són actuacions en diferents àmbits en els que s‟actua en parts del 
terme municipal, bé sigui en la xarxa viària, en usos residencials, activitats econòmiques, 
equipaments o bé en sòls agrícoles i forestals. 
 
Les dades relatives a aquestes unitats es determinaran amb precisió en el document de 
l‟aprovació inicial. L‟objectiu del predimensionat morfològic i tipològic en el document de 
l‟Avantplà és la determinació de la direccionalitat i diversitat de les alternatives d‟ordenació per a 
sotmetre-les a l‟opinió derivada de la participació pública. 

 
Per a cada unitat la Comissió ha examinat les propostes i al·legacions presentades formalment a 

l‟Ajuntament dins el procés de presentació pública del document, així com les pròpies formulades pels 

membres de la Comissió al llarg de les reunions. 
 

Les unitats de planejament urbanístic s‟han agrupat en funció dels àmbits als quals corresponen, a fi d‟oferir 
una visió més sintètica del conjunt. 

 

Per a cada unitat es transcriu en primer lloc la síntesi de les prescripcions que contempla l‟Avantplà, per 
passar tot seguit a exposar les anàlisis i conclusions de la Comissió, així com les recomanacions que aquesta 

considera oportunes al respecte. 
 

 

5.1. ELS REFUGIS DEL MONTSENY 

 
Els Refugis 

- Es classifica totalment la zona com a sòl no urbanitzable 
- Es mantenen les construccions existents com a conjunt disseminat  
- Es proposa elaborar una disposició transitòria que determini les condicions específiques respecte l‟edificabilitat, 
sanejament, accessos, desguassos i altres aspectes que siguin necessaris atesa la seva situació dins l‟àmbit forestal i 
dins l‟àmbit específic del Parc Natural del Montseny. 

 
 
Els Refugis del Montseny 
 

La situació d‟aquesta urbanització dins del parc natural del Montseny l‟ha deixat des de fa temps en una 
situació de precarietat que el POUM tracta de resoldre de manera definitiva dins dels condicionants de la 

normativa del parc. (Val a dir que el PGOM de Sant Pere de Vilamajor de 1965 donà viabilitat al projecte, 
que va arribar a disposar d‟un Pla Especial d‟Interès Turístic Nacional. S‟hi preveien 600 habitatges en les 

120 ha que comprèn. Al 1977, la creació del Parc natural del Montseny i el seu Pla especial de protecció va 

anular les possibilitats de creixement del nucli. Les NNSS del 1987 van desqualificar el sòl urbanitzable.) 
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I- El Sr. Joan Ballart, representant dels veïns de la zona, presenta a la Comissió el panorama actualment 

existent, que es tradueix amb la inexistència d‟un model de gestió per a la urbanització, i la situació en què 
queda aquesta en funció de la classificació urbanística que s‟atorgui, especialment difícil si es tracta d‟un 

conjunt disseminat. Exposa en aquest sentit el contingut d‟una Disposició Transitòria que presumiblement 

s‟inclourà en el POUM per tal de donar resposta a les dificultats de gestió mancomunada de la urbanització.  
 

La Comissió debat la qüestió i finalment resol traslladar al Consell de Poble les següents valoracions: 
 

a) Recolzar la proposta de l‟equip redactor que preveu classificar com a sòl no urbanitzable sense construir 
noves edificacions i mantenint les existents. Alhora, proposa que les edificacions existents siguin incloses 

a l‟inventari d‟edificacions en sòl no urbà del municipi, i que, en la mesura del possible, es presti atenció 

a les tres cases del sector del terme municipal de Sant Esteve de Palautordera procurant que obtinguin 
la mateixa afectació que les altres. 

 
b) Malgrat que la Comissió no discrepa dels criteris generals que l‟equip redactor preveu per a la Disposició 

Transitòria del POUM anunciada pel Sr. Ballart, no es defineix al respecte perquè no es disposa del text 

d‟aquesta disposició. Per aquest motiu, la Comissió demana a l‟Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, si 
s‟escau, que li proporcioni el text de la disposició transitòria tant bon punt estigui redactat, perquè pugui 

ser avaluat. 
 

c)    Així mateix, la Comissió proposa: 

 
i. Que la normativa prevegi la creació d‟un instrument (Junta de Conservació o entitat anàloga) per 

tal d‟afavorir als veïns del sector la tasca de conservació i manteniment dels serveis de què s‟han 
dotat. 

ii. Que es determinin les condicions específiques pel que fa a les normes d‟edificació, sanejament, 
accessos, desguassos i altres aspectes que siguin necessaris, atesa la seva situació específica dins 

de l‟àmbit forestal i dins de l‟àmbit específic del parc natural del Montseny. 

iii. Davant la previsió que amb la requalificació els carrers passin a considerar-se camins rurals, es 
proposa que la normativa determini quins camins seran d‟ús públic prioritari (atesa la seva utilitat 

de comunicació entre veïnats i municipis, funció de prevenció i extinció d‟incendis...) i quins altres 
no ho seran, i les característiques tècniques d‟aquests carrers (pavimentació, voreres, 

enllumenat..). 

iv. Que la normativa prevegi revalorar el sot de la font Ferrussa i el seu estany com un element més 
d‟atractiu de lleure de la zona. 

 
II- S‟estudia també l‟al·legació presentada per la societat COFIGESA, propietària majoritària del Sector 1 

dels Refugis, en contra de la reclassificació com a sòl no urbanitzable. La Comissió, havent-se declarat a 
favor de la suspensió total de noves edificacions, entén que l‟esmentada al·legació ha de quedar 

desestimada. 

 

5.2. PROJECTES ALS VEÏNATS 

 
Les Faldes 

Al nord-est: 
- Es dóna continuació a carrers i se'n fa circulació perifèrica 
- Es preveu la construcció d‟un dipòsit en alta d‟ATLL 
Al Sud: 
- Obtenció d‟un parc a la vora de l‟accés principal al barri 
- S‟uneix el carrer de la Pau i la continuació del carrer del Bosc 

Can Sebastianet 

Acabament de la part est fins la carretera. Es tracta d‟una unitat d‟actuació prevista a les NNSS/87, i probablement 
caldrà reconsiderar el seu àmbit i incorporar algunes construccions de la rodalia 
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Les Pungoles 

Millor ubicació de la zona verda de cessió. Es traslladen elements residuals de zona verda situats de forma lineal a 
l‟extrem d‟algunes parcel·les i així se situa la nova zona verda entre els carrers de Collformic, les Agudes i el Turó de 
l‟Home. Ha estat una proposta dels veïns i que s‟incorpora al planejament per raó de la seva lògica i racionalitat. 

Can Miret 

Pertany bàsicament a Sant Antoni de Vilamajor. Es millorarà l‟accés a la carretera BP-5107 que el connecta amb Sant 
Pere de Vilamajor. 

Vallserena 

A petició dels veïns del barri, es proposa modificar la qualificació d‟una parcel·la situada a l‟accés del barri, al final del 
carrer de la Surera, que actualment és zona verda, per la qualificació d‟equipaments. 

Can Derrocada 

L‟avanplà fa passar la comunicació dels barris de llevant pel costat del torrent de ca l‟Arnau. Essent així aquesta connexió 
no afecta pràcticament al sistema viari d‟aquest barri. 

Can Vila 

- La primera intervenció es concreta en la prolongació del carrer Tarragona, el carrer Catalunya i el carrer Castelló. 
Aquesta actuació comportarà una considerable cessió d‟espai forestal per a prevenció d‟incendis. 
La connexió dels tres carrers possibilitarà una millor sortida d‟emergència per un camí forestal situat al nord. 
- La segona intervenció es concreta en la continuació del carrer dels Pirineus i el carrer del Montnegre. En el seu 
moment no es va acabar l‟elipsi que assenyala el plànol de la xarxa viària. La connexió d‟aquests dos carrers també 
beneficia la seguretat viària i el bon funcionament trànsit. 
Aquesta intervenció comporta també la cessió, entre d‟altres, de terrenys forestals fins arribar al carrer d‟Alacant, des del 
que es preveu també una sortida d‟emergència seguint el camí de cal Blau. Amb aquesta intervenció es consolida una 
altra sortida d‟emergència dels barris a través del camí del turó de les Formigues. 

Can Ram 

L‟actuació es concreta al final del carrer Rosa Sensat. Amb aquesta intervenció es consolida una altra sortida 
d‟emergència dels barris a través del camí del turó de les Formigues, i s‟obtindrà també una bona part de terreny 
forestal fins al límit del terme municipal. 
Això suposa una protecció pel que fa als incendis forestals per a totes les finques i parcel·les d‟aquests barris i els seus 
habitants. 

 
 

Les Pungoles, Les Faldes del Montseny, Can Miret, Can Sebastianet, Can 
Derrocada, Vallserena, Can Vila i Can Ram  
 

La Comissió de treball, després d‟analitzar les propostes per a cada sector, no troba en les previsions de 
l‟Avantplà cap esmena ni proposta de modificació a introduir-hi, a excepció pel que fa als veïnats de Can 

Derrocada i Can Vila. 

 
Tanmateix, durant el transcurs de les sessions de treball es desprèn la preocupació sobre les necessitats 

urbanístiques d‟uns nuclis que han passat de ser segones residències a ser domicilis habituals, i per tant amb 
altres necessitats d‟usos. Per això es considera necessari que el POUM replantegi el model urbanístic de 

l‟espai d‟ús col·lectiu en aquests sectors. 

 
 

Can Derrocada 
 

I- La Comissió atén l‟al·legació de l‟APCD, que coincideix amb una vintena d‟al·legacions més en relació a 

rebutjar les previsions de l‟Avantplà de la construcció de la carretera pels torrents de l‟Arnau i Can Vidal, des 
de la de Vallserena fins Can Llobera. 

 
S‟exposen i debaten els arguments a favor i en contra de l‟esmentat vial, i es considera més adequat 

traslladar i reprendre aquest punt i valorar les alternatives presentades quan s‟estudiï, en el seu conjunt, la 

vialitat i comunicacions del municipi (veure apartat 5.6 de Vialitat i Comunicacions). 
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II- Complementàriament, s‟exposa a la Comissió un projecte presentat a l‟Ajuntament relatiu a la zona 

verda existent a Can Derrocada. 
 

Essencialment, es tracta de recuperar l‟ús de la zona verda a Can Derrocada en tota la seva extensió, que es 

considera un paratge de prou entitat, integrant-hi a més la zona esportiva privada existent, la plana al sud 
d‟aquesta, i el camí i la font de Can Llobera, constituint un projecte integrat que anomena “Espai natural 
urbà del parc dels Torrents”, format pels següents elements: 
 

a) Una àrea de passeig i descans en l‟actual zona verda situada en la bifurcació dels torrents de 
l‟Abellar i de Can Vidal. 

b) Un camí pedestre en la zona verda existent que s‟enfila per la ribera del torrent de l‟Abellar. 

c) La recuperació, per a vianants i bicicletes, del camí que segueix el torrent de Can Vidal fins a Can 
Llobera i fins l‟eixample previst del nucli, tot recuperant l‟indret i la font de Can Llobera. 

d) La creació d‟una zona d‟esbarjo -que anomena Parc de Llevant- connectada amb la carretera de 
Vallserena en l‟esplanada existent al sud de la zona esportiva privada, com a àrea de trobada dels 

barris de Llevant i del Centre, amb instal·lacions i algun equipament per a activitats de caràcter lúdic 

i familiar. 
e) Procurar que la zona esportiva privada s‟integri en el projecte explotant-se com a tal, retornant a la 

legalitat l‟ús esportiu de l‟equipament, ja que, en opinió del ponent, significa un equipament 
d‟extraordinàries possibilitats per a Sant Pere de Vilamajor i la seva població sense comparació en 

res dels voltants, que podria rendibilitzar-se de manera satisfactòria, cercant solucions compatibles 

amb el caràcter principal de l‟equipament i amb nucli residencial on se situa, per tal de proporcionar 
un rendiment de l‟explotació. 

f) Eliminar, i per tant requalificar com urbanitzable, la zona d‟equipaments situada sobre el torrent de 
Can Vidal al límit nord de Can Derrocada, preferiblement com a compensació per la requalificació 

urbanística de l‟anomenat Parc de Llevant. 
 

El ponent és de l‟opinió que aquest seria un important projecte motor amb repercussions per al 

desenvolupament econòmic i social de Sant Pere de Vilamajor, totalment coherent amb el model de poble 
que es vol. 

 
Es debat la proposta en profunditat, i es destaquen les dificultats inherents a la participació dels titulars de la 

propietat de la zona esportiva i de l‟esplanada on s‟ubicaria en el seu cas el Parc de Llevant. Tenint en 

compte que aquest projecte es veu afectat pel vial que proposa l‟Avantplà en aquesta zona, la Comissió 
acorda que cal preservar i revalorar la zona verda a Can Derrocada, bé sigui amb aquest o amb algun altre 

projecte alternatiu.  
 

III- La Comissió fa palesa la seva preocupació per la manca d‟orientació de l‟Avantplà respecte les normes 
d‟edificació, tant a Can Derrocada com a la resta d‟urbanitzacions, ja que s‟observa que l‟actual permissivitat 

està malmetent les zones boscoses, edificant-hi en terrenys d‟exagerada pendent, així com està malmetent 

l‟estètica general del paisatge urbà. La Comissió acorda tractar el tema dins d‟un enfocament més general de 
convivència amb el medi, contenció i sostenibilitat (veure capítols 4 i 5.8). 

 

Can Vila 
 

Un membre de la Comissió, en representació de l‟Associació de veïns de Can Vila, planteja l‟arranjament 
d‟una zona verda, creant un camí de vianants de circumval·lació des de la font Joan de l‟Ós, resseguint el 

marge exterior de la franja de protecció mitjançant una plataforma de tall al vessant i retornant al mateix 
punt pel vessant contrari. La proposta, a més de la seva viabilitat i un cost raonable, acompleix els objectius 

següents: 

 
I. Utilitat pels passejants (alguns d‟ells d‟edat avançada) que ara passegen pels carrers de Can Vila amb forts 

pendents. Tindrien l‟oportunitat de fer-ho per zones més adients, tranquil·les i saludables. 
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II. Seria un espai utilitzat pels veïns de Can Vila i de Can Ram, atesa la proximitat a ambdues urbanitzacions. 
 

III. Mantindria neta i accessible una zona que en l‟actualitat està impracticable i deixada. 

 
IV. Facilitaria el pas dels serveis de manteniment de les franges de seguretat, clavegueram, extinció 

d‟incendis forestals, etc. 
 

La Comissió acorda recolzar aquesta proposta. 
 

 

5.3. ELS EIXAMPLES DEL NUCLI URBÀ 

 
Eixample II 

Aquest Eixample II s‟inicia en l‟Eixample I, continuant el carrer Comtes de Barcelona, als dos costats, fins el carrer 
Ginebró. 
El pont del carrer Ripoll serà de vianants per a possibilitar l‟accés, però cal evitar el trànsit de vehicles en una zona que 
mereix un tractament especial. 

Eixample III 

Continuació de l‟Eixample I a partir del carrer Ginebró, continuant els carrers Lledoners, Barcelona i Can Parera del Pla. 
Es projecta una plaça, delimitada per les façanes dels edificis de l‟entorn i als extrems dues construccions de 30x30m, 
habitatges i biblioteca. 
Aquesta actuació proposa una planta baixa porxada que permeti la ubicació d‟ús comercial i d‟oficines. Un aparcament 
soterrani haurà de permetre i facilitar l‟accés en vehicle al nucli per part dels diferents barris de Sant Pere. 
Progressivament, aquesta plaça porxada esdevindrà un dels centres neuràlgics del municipi. És un espai de nova 
centralitat que haurà de transformar progressivament el nucli actual. 

Can Sunyer 

Dóna continuïtat al carrer Nou, elimina l‟estrenyiment de l‟avinguda Sant Elies i obté una zona de cessió al final del nucli 
en la seva part nord. 
El traçat viari de nova creació possibilita la connexió del carrer Nou amb Sant Elies. 

Can Pau Nadal 

Completa l‟actuació de Can Sunyer i té per objectiu acabar la trama de carrers existents al límit de Can Llobera, 
concretament el carrer de la Font. 
Es perllonga el carrer de la Torre i el carrer del Mig per a connectar transversalment amb la continuació del carrer Nou. 

Eixamples Can Llobera I/II 

L‟Avantplà recull una ampliació tramitada de Can Llobera i proposa la seva ampliació fins al carrer del Mig i la continuació 
del carrer Ginebró. 
Aquest ordenament permet la continuïtat de la xarxa viària i la concentració de les cessions d‟equipaments en un nucli 
que pot ser de molta utilitat. A l‟avinguda de Sant Elies se situa la llar d‟infants. Al fons de la mateixa zona 
d‟equipaments es pot situar el nou CAP (centre d‟ assistència primària). 

Can Juanola 

Aquesta actuació completa la de Can Llobera I/II. 
La realització d‟aquesta unitat d‟actuació possibilitarà la continuïtat del carrer Ginebró i ampliarà la zona d‟equipaments 
on se situen la llar d‟infants i el CAP. 

Can Tomàs 

La proposta modifica el tram final del carrer de Sant Antoni per a preservar millor la casa de pagès. 

Can Massaguer 

Acaba degudament el nucli urbà construït, ja que el passeig Lluís Companys i la travessia del carrer de Sant Jordi no 
estan ben resolts en l‟actualitat. Aquest fet genera la possibilitat de determinar adequadament el nucli urbà ampliant i 
connectant aquests vials. 
Aquesta actuació genera la cessió d‟una àmplia zona d‟equipaments a l‟entrada de la població. 

 

 

Can Massaguer, Can Tomàs, Can Juanola, Can Sunyer, Can Llobera i Can Pau 
Nadal 
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La Comissió de treball, després d‟analitzar les propostes per a cada sector, no hi troba en les previsions de 
l‟Avantplà, cap esmena ni proposta de modificació a introduir-hi. 

 

Eixample II i Eixample III 
 

Els membres de la Comissió, per bé que no queda clar quin és el disseny definitiu de les construccions de la 
zona, es mostren d‟acord amb els plantejaments de l‟Avantplà sempre que es tingui en compte que: 

 

a) És necessari catalogar com a patrimoni arquitectònic la masia de can Perera del Pla (can Ravenissa). 
b) Es consideri com adequada la proposta de la Sra. Montserrat Cots, relativa a estudiar i solucionar la 

continuïtat entre les construccions existents més properes al nucli i l‟Eixample II. 
 

També, sobre aquestes dues propostes, la Comissió creu convenient que l‟equip redactor del POUM expliqui 

com es contempla la densitat residencial en aquest sector del municipi, que s‟informi amb més detall la 
proposta de volumetria d‟aquesta zona, les alçades, la relació amb les edificacions de l‟entorn, etc., així com 

que s‟estableixi la reserva de les plantes baixes per a locals comercials i que es requereixin les places 
d‟aparcament necessàries i proporcionals a les expectatives de creació de nous habitatges. 

 
 

5.4. PROJECTES A L’ACTUAL NUCLI URBÀ 

 
La masia de can Derrocada 

- L‟Avantplà proposa la qualificació de la masia de can Derrocada com a nou Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, i 
l‟ampliació de la zona d‟equipaments actualment existent i la seva continuació fins a can Derrocada. 
- L‟ampliació de la zona d‟equipaments facilitarà la ubicació del nou Ajuntament en aquesta masia, probablement la més 
emblemàtica del poble.  
- Això haurà de comportar la deslocalització progressiva de la indústria existent, seguint els criteris que assenyala el 
Decret de la Generalitat de Catalunya que assenyala el termini de 1/01/2007 com a data límit per al compliment 
d‟aquesta normativa. 
- L‟Avantplà proposa separar la punta de la finca a fi d‟establir un aparcament arbrat com a element aïllat de la resta del 
recinte. Aquesta proposta consolida la identitat i la pedagogia del patrimoni cultural del municipi. L‟Avantplà revaloritza 
l‟arquitectura de can Derrocada i el seu entorn, fent una aposta per la qualitat i l‟estratègia i, qualificant el conjunt 
d‟equipaments com a continuació dels equipaments situats més al nord on se situa l‟actual Ajuntament, la Fàbrica i el 
centre cívic. 

La plaça del Montseny i el Viver d’Empreses 

- Es proposa modificar la zona verda adjacent al carrer Barcelona i situada al costat de la mitgera de l‟edifici on està 
situada la Caixa Laietana. 
- Es projecta un edifici d‟uns 5 metres de fondària. Aquest edifici redueix la zona verda, però a canvi es projecta eliminar 
el tram del carrer Barcelona entre el carrer Sant Nonet i el carrer Montseny. 

El Bisbat, Els Recintes Jussà i Sobirà del Castell. La Força 

- La proposta consisteix en qualificar la totalitat de l‟àmbit d‟espais lliures i així poder mantenir l‟activitat cultural del 
centre així com un dels paisatges més representatius del nucli històric de Sant Pere de Vilamajor. 
Els treballs fets des de l‟Escola d‟arquitectura de la UPC han propiciat la delimitació dels recintes del palau castell, a partir 
dels quals es farà un pla especial per a la zona. 
- S‟aposta pel valor cultural, històric i estratègic de la Rectoria i assegura el manteniment del paisatge i els seus valors 
artístics i culturals. 

La plaça de l’Església i els carrers de La Força 

La circulació rodada per Quatre Camins no hauria de penetrar dins del sector de la plaça de l‟Església, carrer de 
l‟Església, Ripoll, Brugueres, excepte per a usos domèstics i càrrega i descàrrega. 
Això possibilitaria prioritzar recorreguts de vianants, terrasses de bars, restaurants i altres activitats, com a element per a 
dinamitzar el sector. L‟asfalt per al trànsit rodat no hauria de trepitjar el recinte del palau castell i hauria de donar pas a 
una altra textura més càlida, a mena de catifa, d‟acord amb la història acumulada del recinte. 
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La masia de Can Derrocada 
 
I- Es fa un resum del contingut de l‟al·legació presentada per “Explotacions Ramaderes Albert”, en el sentit 

de reivindicar la titularitat privada de l‟immoble, i per tant la reserva sobre la disposició del seu ús prevista a 
l‟Avantplà. 

 

Malgrat que a grans trets s‟estima favorable la proposta del planejament amb la nova destinació de la masia 
de can Derrocada, s‟observen opinions reticents per motius diversos. 

 
Es debat en profunditat si és viable que el destí d‟aquest emblemàtic conjunt històric hagi de ser, pel cost 

que significaria, de titularitat pública o podria tenir altres usos a partir de la iniciativa privada, sempre en 
consonància amb les característiques de l‟edifici. Alguns dels presents expressen el dubte raonat sobre la 

viabilitat d‟adquirir, restaurar i mantenir un edifici d‟aquestes característiques per a usos públics, ja sigui per 

a dependències municipals o per altres usos culturals i de serveis. 
 

També es fan propostes en el sentit de –seguint en mans privades– suggerir la dedicació de la masia a 
establiment d‟hostaleria, que podria també dinamitzar l‟activitat del poble. 

 

Sigui com sigui, tothom es mostra d‟acord en la necessitat de conservar aquest patrimoni. La reflexió 
unànime dels presents resumeix en què no estaríem parlant d‟aquest tema -i el mateix Avantplà no ho faria– 

si aquesta magnífica construcció hagués rebut el tracte de conservació que mereix. 
 

En conseqüència, la Comissió decideix traslladar al Consell de Poble l‟acord que el POUM ha de garantir, 

d‟una manera o altra, la fi de l‟actual procés de degradació i el manteniment en condicions tant dels edificis 
de can Derrocada com del seu entorn, i que s‟utilitzin totes les fórmules legals a l‟abast per a aquest 

objectiu, entre les que es destaquen la formulació d‟un pla especial de protecció. També es creu convenient 
que el seu ús preferible sigui d‟equipament, públic o privat. 

 
II- Abans de tancar aquest punt, i en relació amb la previsió d‟una zona d‟aparcament al triangle que 

quedaria enfront la masia, alguns dels assistents es considera que no és un indret adequat per fer-hi un 

aparcament perquè, per les seves dimensions i segons l‟ús final de la masia, podria acabar essent reservat. 
 

Arrel d‟això, es debat la molt probable falta de places d‟aparcament en un futur no massa llunyà i s‟acorda 
proposar que el nou POUM estudiï fer una reserva en previsió de construir un aparcament subterrani en 

aquesta zona, i concretament a la zona d‟equipaments actual darrera de la masia. 

 

La plaça del Montseny i el viver d’empreses 
 
I- Es debat sobre la conveniència que la població disposi d‟un viver d‟empreses i es conclou que aquest 

equipament no donaria el servei òptim si se situa on preveu l‟Avantplà. En canvi, es proposa la instal·lació en 

una nau compartimentada, que permetria l‟existència de petits tallers i indústria artesanal, amb més espai i 
situada, per exemple, a la zona industrial de la Plana. Un dels assistents, amb experiència sobre el 

funcionament dels vivers d‟empreses, informa dels avantatges de poder oferir superfícies suficients per a 
noves iniciatives que en la situació que es proposa no es podrien disposar.  

 

Per solucionar la qüestió estètica de la façana actual en aquell lloc es proposen solucions arquitectòniques 
diverses. Destaca la proposta de buscar una solució arquitectònica per trencar l‟impacte visual del parament 

vertical amb una pèrgola o franja porxada arran de la paret, sense reduir la zona de jardí actual. Altres 
opinions complementàries a l‟anterior proposen un rocòdrom, un mural... En definitiva, la Comissió es 

mostra contrària a ocupar els cinc metres de la zona pública amb edificacions. 
 



 

 

Consell de Poble 

Comissió de Treball del POUM-2005 

 
 

 

 

 
Informe de valoració i propostes de l‟Avantplà. Març de 2006 

21 

II- La Comissió considera poc clar l‟Avantplà en l‟aspecte de vialitat i accessos de tota la zona resultant de 

tancament a la circulació rodada previst a la plaça del Montseny, per la qual cosa proposa que aquesta 
qüestió s‟estudiï i desenvolupi en el POUM.  

 

III- Es recolza la proposta de fer un hotel d‟entitats en el nucli, que ja va ser incorporada a l‟Avantplà 
durant la seva presentació pública al Consell de Poble. 

 

El conjunt històric de La Força de Vilamajor 
 

La Comissió debat l‟emblemàtic centre històric de Sant Pere de Vilamajor, coincidint plenament amb les 
previsions de l‟Avantplà de rehabilitar-lo, que es concretaran en un pla especial de protecció per a la zona. 

 
I- Un dels assistents presenta el projecte que va adreçar a l‟Ajuntament referent a la plaça, en el que 

preveu la restauració del pont antic al seu estat original i reservar-lo únicament per a vianants, adreçant el 

trànsit del cas antic, necessàriament pacificat i veïnal, amb un pont de servei que connectaria els carrers 
Dàlia i Montseny, enfilant cap l‟avinguda de Sant Elies i la plaça de l‟Església. 

 
Es debat aquesta proposta amb diversitat d‟opinions, i tenint en compte que el propi Avantplà delega en els 

estudis previs fets en motiu de la determinació del pla especial de protecció, s‟acorda demanar a 
l‟Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor que comuniqui a l‟equip redactor del pla especial de protecció de la 

zona de la Força (Universitat Politècnica de Catalunya) les següents propostes de la Comissió, perquè les 

consideri alhora de fer el seu projecte: 
a) Incloure el pont antic dins de l‟àmbit de protecció. 

b) Catalogar i protegir els elements arquitectònics i arqueològics que ho requereixin. 
c) Solucionar els accessos pels residents pels serveis generals i pels serveis d‟extinció d‟incendis. 

d) Que es qüestioni el pas de l‟antic pont medieval com a únic accés al nucli antic i es tinguin en 

compte altres possibles solucions (com per exemple, la possibilitat d‟aconseguir una gran plaça amb 
un nou pont que uneixi el carrer de la Dàlia i el carrer Montseny). 

e) Que, si s‟escau, un cop es tingui elaborada la proposta es lliuri a aquesta Comissió perquè la pugui 
analitzar i debatre‟n el contingut, igualment que el POUM.  

 

II- S‟estudia igualment una al·legació presentada referent a la requalificació a la vora de Quatre Camins. La 
Comissió considera no apropiada la requalificació sol·licitada, en coherència amb l‟Avantplà de no obrir noves 

zones urbanitzables fora del eixamples del nucli, i menys a la vora de la zona de La Força. 
 

 

5.5. ZONES INDUSTRIALS 

 
Masa Decor 

Proposta d‟ampliació de la indústria que contempla la necessitat de què les instal·lacions i magatzems de TABERCOLOR 
surtin de dintre de les seves instal·lacions. Aquesta inversió comportarà el desplaçament de l‟actual zona d‟aparcament 
dels vehicles de Masa Decor i de TABERCOLOR. 
Sembla raonable aquesta proposta i s‟estudiarà degudament en el planejament del POUM. 

Puntiblond-Estamp-Velvet 

Es proposa una regularització de l‟aparcament industrial ara situat dins del sòl no urbanitzable i a petició de l‟empresa 
s‟estudia una ampliació de la indústria en direcció a Can Massaguer. 

Zona Industrial La Plana 

Ampliar els terrenys industrials seguint l‟eix del carrer ja urbanitzat de la zona industrial. 
Aquesta ampliació se situa en uns terrenys on anteriorment s‟hi havia instal·lat un càmping i un restaurant al costat de 
la carretera BP-5107. 
Aquesta ampliació pot permetre la ubicació de petits tallers i la instal·lació per part de l‟Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor d‟una central de tractament biomassa. 
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La Comissió debat els projectes previstos per a les zones industrials, i aprova per unanimitat traslladar al 

Consell de Poble les següents valoracions: 
 

Sector Puntiblond 
 
S‟arriba a l‟acord que cal millorar l‟accés i la zona d‟aparcament i endreçar l‟espai interior, però sense 

augmentar el sostre edificat, sempre tenint cura de l‟estètica de l‟edificació en una zona tan sensible 
d‟entrada al poble. 

 

Fàbrica de pinsos PICART 
 

En referència a la proposta al sector PICART, al marge de l‟obligació legal, s‟està d‟acord amb el que proposa 
l‟Avantplà, que el seu emplaçament no és l‟adequat i hauria de canviar d‟ubicació. 

 

Zona industrial La Plana 
 

No s‟hi troba cap esmena, a part d‟ubicar-hi el viver d‟empreses (vegeu apartat 5.3). 

 
Masa Decor 
 

S‟estudia l‟ampliació prevista, posant de manifest alguns dels assistents la inadequada situació del complex 
que cada cop es va fent més gran. Atesa la necessitat de permetre el desenvolupament industrial del 

municipi i donada la ubicació del complex industrial en una zona poc problemàtica, sempre tenint en compte 
l‟existència de la propera zona industrial de La Plana per a noves implantacions, s‟accepta el projecte 

d‟ampliació previst en els termes convinguts. 
 

Altres 
 
I- La Comissió atén una al·legació presentada que demana la qualificació a sòl industrial del terreny situat 

entre els camins de Can Ribes i Can Vidal. Es conclou en la necessitat de no dispersar el sòl industrial, i 

menys en aquell indret, recomanant si s‟escau la ubicació de l‟empresa a la zona de La Plana.  
 

II - Pel que fa a la presentada per la granja de porcs Ametllers, situada entre Sant Pere de Vilamajor i Sant 
Antoni de Vilamajor, es resol d‟abstenir-se, ja que la Comissió no es considera competent per a tractar 

l‟assumpte. 
 

 

5.6. VIALITAT I COMUNICACIONS 
 
Modificació traçat BP-5107 

- Consisteix en la construcció d‟un giratori en la cruïlla d‟accés a les Faldes, la carretera BP-5107 i l‟accés a Les Pungoles. 
- Rectifica algunes corbes perilloses per al trànsit de la carretera i a la vegada la construcció d‟un giratori per a millorar 
l‟accés al barri de Can Miret. 
- També es modifica una corba tancada que ha originat bon nombre d‟accidents. 

Rotonda, accés IES Vilamajor i accés Torre Roja 

- Construcció d‟una rotonda el·líptica a la BP-5109 a l‟alçada de Torre Roja. 
- Nou vial des de la BP-5107 seguint el límit del terme municipal fins la rotonda, escurçant la comunicació entre els barris 
de Les Faldes, Can Sebastianet, Les Pungoles, Can Miret i les indústries de la Plana amb el nucli de Sant Pere. 
- Al costat oest de la BP-5109 es possibilita la ubicació d‟un equipament mancomunat i de connexió entre els dos 
municipis, l‟IES Vilamajor. 
- Des de la rotonda, un nou vial enfila directament al nucli escolar Torre Roja, evitant l‟accés per dins dels carrers del 
barri de Can Derrocada. 
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Carretera dels Torrents de l’Arnau i Can Vidal 

L‟Avantplà fa passar la comunicació dels barris de Llevant pel costat del torrent de ca l‟Arnau, des de la carretera de 
Vallserena pels voltants de Can Tona fins Can Llobera. 
Essent així aquesta connexió no afecta pràcticament el sistema viari del barri de Can Derrocada. 

Camins i recorreguts 

- A part els criteris de connectivitat, així com dels de conservació de la biodiversitat del territori, interessa assenyalar i 
recollir en els documents del POUM els camins i vies de comunicació existents i que es recullen en la documentació del 
Pla de prevenció municipal d‟incendis forestals (PPI). 
El POUM recollirà tots aquests camins. Es proposa una secció tipus de 5 metres de pas de vehicles i 1,5 metres a cada 
costat de serveis, amb un total de 8 metres. 

 

 

La Comissió estudia amb deteniment els condicionants i necessitats que existeixen a Sant Pere de Vilamajor 
pel que fa a les comunicacions dels nuclis entre ells i amb l‟exterior, assumint les possibilitats raonables de 

comunicació donades les distàncies existents i la naturalesa dels espais que els connecten. 
 

Es recull especialment la situació insostenible de l'encreuament de la BP-5107 amb la BP-5109 a Sant Antoni 
de Vilamajor, que configura un nus certament complicat. 

 

Es planteja també l‟esbós de les línies de treball en aquest tema per part del POUM de Sant Antoni de 
Vilamajor, que presumiblement planteja un vial de sortida des de Can Vila fins la BP-5109 en el seu terme 

municipal, i una via longitudinal de sortida cap a Llinars, totes dues consonants per facilitar el moviment dels 
barris de Llevant de Sant Pere de Vilamajor. 

 

Bàsicament, la problemàtica de les comunicacions passa per la vialitat transversal entre els nuclis, relegada 
inevitablement a la carretera BP-5107. Es contempla tanmateix l‟evidència que tant els barris de Llevant com 

els de Ponent troben en municipis veïns; Sant Antoni de Vilamajor, Cànoves i Cardedeu, respectivament, les 
seves referències per als serveis i, malgrat que de la disposició de les escoles al nucli central derivi una 

centralitat, es fa difícil pensar que els serveis de proximitat que es desenvoluparan al nucli puguin ser els 
més adequats per a trencar aquesta influència exterior, que intrínsecament tampoc no es considera en 

general negativa sota la base d‟una concepció supramunicipal del territori. 

 
La Comissió també recull la necessitat de l‟ús del vehicle privat, que congestiona la circulació i crea nous 

reptes de sostenibilitat, i el poc desenvolupament actual de vials específics per a bicicletes i vianants. 
 

Amb tot l‟anterior, la Comissió acorda traslladar al Consell del Poble, les següents propostes: 

 

Modificació del traçat carretera BP-5107 
 
La Comissió aprova les propostes de l‟Avantplà de modificació del traçat en alguns revolts perillosos, i 

remarca l‟interès en que es prevegi un carril bici/vianants similar al que existeix a la BP-5109 (o per exemple 

a la carretera de Blanes a Tordera). 
 

Enllaç de la carretera BP-5107 amb la carretera BP-5109 
 

I- La Comissió debat una proposta presentada a l‟Ajuntament en el sentit de modificar el disseny de la 

rotonda, en base al següent: 
 

a) Pujar en paral·lel el vial projectat al POUM de connexió de la carretera BP-5107 amb la BP-5109 fins 
el límit superior de la zona d‟equipaments prevista, creant un franja entre aquest vial i el carrer que 

delimita el terme municipal. Això crea un sector que delimita millor, a judici del ponent, els termes 

municipals de Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor, molt apropiada per a la ubicació 
d‟equipaments mancomunats. 
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b) Reformar la rotonda a un perfil circular, ja que, en quedar situada més amunt, no és necessària la 

forma el·líptica per enllaçar amb la pujada cap a l‟escola Torre Roja i el camp de futbol municipal. 
c) Reformar l‟enllaç cap a l‟escola i el cap de futbol municipal des de la rotonda, suprimint el vial 

paral·lel a la carretera actualment dissenyat. 

d) Desplaçar la situació del nou IES a tocar amb la carretera BP-5107, en la franja de protecció, 
allunyant-lo del nus de la rotonda i facilitant-ne l‟accés des de Sant Antoni. 

e) Eixamplar el tram del carrer Gregal des dels carrers Sant Roc i Sant Guillem fins la carretera, 
invertint alhora l‟actual sentit de circulació dels carrers Sant Roc, de baixada, i Gregal –a partir de 

Sant Roc- de pujada, per tal de permetre una sortida més fàcil, de caràcter circular, des de l‟escola 
Torre Roja. 

 

La Comissió es mostra majoritàriament favorable al desplaçament del vial de la BP-5107 i la rotonda prevista 
al POUM, en paral·lel, més al nord,  i en conformar la franja d‟equipaments proposada. No obstant, es debat 

sense resultar una posició clara el punt de situació del nou IES. 
 

 

Carretera dels Torrents de l’Arnau i Can Vidal 
 

La Comissió reprèn en aquest punt les consideracions debatudes al respecte, ja exposades a l‟apartat 5.2. 
S‟atén la proposta de l‟Associació de Propietaris de Can Derrocada, presentada formalment a l‟Ajuntament, 

en el sentit de què la solució definitiva de la comunicació dels barris de Llevant amb la resta de nuclis, àdhuc 

el nucli urbà, passa per un vial directe des de la carretera de Vallserena fins la BP-5109 per la zona de 
l‟actual escola Torre Roja. Tenint en compte la mínima agressió al medi i la linealitat d‟accés, l‟APCD proposà 

un vial soterrat o semi-soterrat amb fals túnel, presentant projectes alternatius ja abastament documentats 
en les seves al·legacions formulades a l‟Ajuntament.  

 

La Comissió admet la solució de comunicació prevista, però, per diverses raons manifestades per alguns dels 
assistents, es conclou la decisió de no afavorir la proposta, almenys a curt termini. Amb aquest objectiu, es 

troba apropiada la manifestació feta pel redactor del POUM en la seva presentació pública de l‟Avantplà al 
Consell de Poble, en el sentit que el POUM hauria de preveure una reserva de l‟espai per on hauria de 

transcórrer el vial.  

 
També es plantegen diverses alternatives de connexió directe en superfície: una utilitzant el camí de Can 

Tona des del camí de Vallserena fins l‟esplanada al costat de la Zona Esportiva a Can Derrocada, i diverses 
de comunicació des de La Farinera, directament fins Torre Roja, aquestes últimes que podrien quedar 

incloses en la reserva d‟espai abans esmentada.  
 

Presentades aquestes propostes, resulta evident que l‟enllaç dels barris de Llevant implica l‟anàlisi del vial 

previst al POUM per a aquesta funció, ja iniciat en tractar de Can Derrocada.La Comissió reconeix que no 
hauria considerat ni valorat aquesta opció de no ser pel fet de què l‟Avantplà la defineix, determinant que la 

funció del vial no justifica l‟alteració de les condicions actuals del medi que travessaria, a l‟hora que es 
dubta, per bona part dels assistents, de la compatibilitat amb el projecte de la zona verda a Can Derrocada. 

 

Per tot l‟anterior, i per unanimitat, la Comissió acorda no donar suport al projecte de vial previst a l‟Avantplà, 
i proposar alhora la següent opció:  

 
Un nou vial que comuniqui el camí de Vallserena fins a la cruïlla dels carrers Xaloc i Llevant, sempre en 

paral·lel i pel vessant dret del torrent de l‟Arnau, sense travessar-lo, utilitzant a partir de llavors els carrers 
existents del nucli de Can Derrocada. No es considera necessari arribar al nucli de Can Llobera.  

 

Aquesta solució connecta els nuclis de Llevant amb el nucli central i permet un enllaç directe amb l‟escola 
Torre Roja en les mateixes condicions de que disposa el barri de Can Derrocada. 
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Aquesta decisió concilia una al·legació presentada i la vintena d‟al·legacions que també s‟adhereixen als 

plantejaments de no construir el vial previst. 
 

Enllaç de Les Faldes amb el nucli principal 
 
L‟enllaç natural és la carretera actual BP-5107, i no es veu la necessitat de construir cap nova via de 

comunicació transversal. No obstant, es considera adequat arranjar el camí de la Quintanassa com a camí de 
comunicació veïnal, també per a ús de vianants i bicicletes. En canvi, no es creu convenient facilitar l‟ús 

públic generalitzat del camí de la Seca si no és específicament per serveis (prevenció d‟incendis, evacuació) 

aspecte que coincideix amb la sol·licitud d‟una al·legació presentada al respecte. 
 

Enllaç de Can Vila amb Vallserena: camí de la Serra Llarga 
 

Es proposa arranjar el camí de la Serra Llarga, que uneix els nuclis dels veïnats de Can Vila i Can Ram amb 

Vallserena, millorant-ne el traçat en alguns revolts. Aquest fet permetria fer-lo apte per a un possible pas 
per a circumval·lació del bus urbà.  

 

Camí de Can Peu Alt 
 

Es valora molt adequat aquest camí per a comunicar el nostre municipi amb Sant Esteve de Palautordera, 
per la qual cosa cal garantir el seu arranjament.  

 

Camí de Can Llinars 
 

Es proposa millorar-ne el paviment (per exemple amb tot-ú), i executar alguna mesura de pacificació del 
trànsit (per exemple, trenques per a la reducció de la velocitat). Aquesta resolució de la Comissió concilia 

una al·legació contrària a l‟asfaltat de la continuació de l‟avinguda de Sant Elies. 

 

Connexió de la carretera BP-5109 amb l’avinguda de Sant Elies 
 
Un dels assistents presenta a la Comissió la seva idea aportada en les seves al·legacions a l‟Ajuntament 

d‟endreçar la cruïlla de carrers a l‟inici de l‟avinguda de Sant Elies, que esdevindrà la porta d‟entrada 

principal al nucli. Planteja una rotonda singularitzada que reculli els començaments dels carrers Sant Nonet, 
Sant Pere, Sant Bernat, El Sui i l‟avinguda de Sant Elies. 

 
La Comissió considera que cal que es tingui en compte aquesta proposta i la necessitat de millorar aquest 

encreuament, estimant adequada la creació d‟una rotonda. 
 

Carretera de Cardedeu 
 
La Comissió reflexiona sobre els dos eixos de comunicació formats per la carretera de Llinars i, sobretot, per 

la de Cardedeu, que malgrat no passar pel nostre municipi són els vials fonamentals de sortida a l‟exterior 

del municipi. 
 

Pel que fa a la carretera de Cardedeu a Cànoves, bàsica pels veïnats de Ponent, la Comissió considera que 
s‟ha de tenir en compte la millora que significaria fer més confortable el seu traçat. 

 

Camins veïnals i rurals 
 

A part del condicionament dels camins ja assenyalats als paràgrafs precedents, es creu important configurar 
una xarxa bàsica de camins veïnals i rurals principals, tant pel que fa a evacuació i accés de serveis protecció 
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civil, com també per a la comunicació entre els diferents nuclis i masies. Tanmateix, es considera excessiva 

la recomanació del PPI de fer arreu unes amplades de pas totals de 8 m. 
 

 

Per aquesta xarxa, es demana a més que es tingui en compte habilitar el pas de vianants i la circulació de 
bicicletes. 

 
La Comissió, a proposta d‟un dels membres de la Comissió, creu necessari que, en virtut de les prerrogatives 

legals, es demani a l‟Ajuntament que realitzi un estudi detallat de l‟inventari dels camins del municipi, i es 
recuperi el pas públic d‟aquells que disposin legalment d‟aquesta qualificació.  

 

 

5.7. ÀMBITS GENERALS 

 
La riera de Vilamajor 

El POUM aposta per un tractament integral d‟aquest eix fluvial que determini exactament els límits de propietat i 
permeti un procés de recuperació de tota la llera. 
Es demanarà ajuda a l‟administració competent per a poder recuperar aquest eix pel que fa al paisatge, la fauna, la 
flora, els recursos hídrics i la seva connexió amb el territori urbà i el territori rural 

El Parc Natural del Montseny 

Es preveu una ampliació del Parc fins que aquest suposi el 63% de la superfície del terme municipal: superfície del 
parc (25%), + preparc (50%), + ampliació projectada (63%). 
L‟ampliació arriba aproximadament fins la línia formada pel límit nord de Les Faldes, Can Gras d‟Avall i el límit nord 
de Vallserena, configurant una nova àrea de protecció. 

 

 

Riera de Vilamajor 
 

La Comissió considera poc contundents les previsions de l‟Avantplà respecte la protecció de la riera de 
Vilamajor, coincidint tots els integrants en la seva importància mediambiental i també com eix de 

comunicació amb Sant Antoni. 
 

L‟Avantplà no és suficientment clar en relació al tractament de la riera dins el casc urbà, tant pel que fa a la 

seva funció ecològica com d‟ús públic. La Comissió valora una proposta formulada a l‟Ajuntament de crear 
un passeig de vianants per la ribera esquerra de la riera fins enllaçar amb Sant Antoni de Vilamajor.  

 
També s‟atén la proposta de fer un parc fluvial-passeig que enllaci els nuclis urbans de Sant Antoni de 

Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor, i col·locar escultures d‟artistes al llarg del recorregut. 

 
Per tot plegat, la Comissió acorda per unanimitat traslladar al Consell de Poble la necessitat de definir i crear 

un passeig de vianants o sender a la riera de Vilamajor des del nucli de Sant Pere de Vilamajor fins a Sant 
Antoni de Vilamajor, protegir-ne adequadament la ribera per a la correcta integració a La Sagrera, i 

conservar-ne les funcions ecològiques. Aquest tractament de protecció del paisatge fluvial s‟hauria 
d‟estendre també a la resta de rieres i torrents del municipi, i en especial aquells trams afectats per 

infrastructures o zones urbanitzades. 

 

Parc Natural del Montseny i medi rural 
 

I- Després de valorar la proposta d‟ampliació del Parc Natural de Montseny, la Comissió exposa els següents 
raonaments:  
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a) Cal protegir el medi natural, especialment de futures urbanitzacions del territori a les zones 

agroforestals i d‟espai lliure que encara disposa el municipi de Sant Pere de Vilamajor. 
 

b) La presència del Parc Natural al municipi ha de servir com a eina bàsica per al manteniment i 

conservació de l‟entorn natural del municipi i de les activitats tradicionals que s‟hi desenvolupen. No 
obstant, la Comissió entén que el fet que el nombre d‟activitats ramaderes, agrícoles i forestals 

vagin disminuint progressivament provoca un abandonament dels boscos, cosa que augmenta el risc 
d‟incendis forestals. Això és un clar símptoma que la gestió actual del Parc Natural no és adequada i 

fins i tot pot resultar perjudicial. Tots els membres de la Comissió estan d‟acord en que cal un canvi 
substancial en la gestió del Parc Natural que faci compatible la conservació de la natura amb el 

desenvolupament dels usos tradicionals del territori, sense càrregues afegides per als titulars de les 

explotacions. 
  

Ateses les raons abans esmentades apareixen dos corrents d‟opinió en la Comissió:  
 

i. Cal defensar la proposta d‟ampliació del Parc Natural de Montseny tot demanant-ne un canvi de 

gestió per aconseguir una conservació del medi natural del municipi i de les activitats agroforestals. 
 

ii. Cal rebutjar la proposta d‟ampliació del Parc Natural del Montseny fins que un canvi adequat de la 
gestió del Parc no asseguri la supervivència de les activitats tradicionals del medi natural i ho faci 

compatible amb la protecció i conservació del territori. 

 
Es considera en tot cas fonamental atendre l‟opinió dels pagesos afectats per l‟ampliació, ja que la Comissió 

recorda al Consell de Poble que s‟han presentat formalment cinc al·legacions contràries a aquesta ampliació. 
 

II- Arribats a aquest punt, es debat sobre la idoneïtat del límit del parc. Com en el cas anterior hi ha 
diverses opinions: des de no ampliar-lo, passant per creure que hauria de tenir uns criteris més objectius 

com ara arribar fins al continu forestal o fins i tot a estendre-la a tot el sòl municipal no urbà.  

 
No obstant, s‟arriba a l‟acord que cal protegir i conservar, a més, l‟àmbit agroforestal i natural no inclòs al 

Parc Natural, incloent les zones de ribera, els cursos fluvials i els espais lliures entre nuclis urbans existents. 
 

Per tant, s‟arriba a l‟acord que, amb independència de la qualificació de Parc Natural (amb la gestió que 

comporta), s‟hauria de protegir tot el sòl no urbà de possibles urbanitzacions, potenciant la seva funció de 
connector biològic, i s‟haurien d‟afavorir les activitats agroforestals sostenibles. També es demana tenir una 

especial cura i protecció dels àmbits de ribera, fonts, arbres monumentals, elements del patrimoni cultural, 
arquitectònic, arqueològic i social (com pous de glaç, forns, mines, basses, masies, molins, ponts...) 

adquirint una normativa de protecció i conservació específica. 
 

Franges de protecció d'incendis 
 
La Comissió creu important que el POUM reculli i indiqui gràficament les zones perimetrals de protecció 

d‟incendis entorn els nuclis residencials i quines en seran les seves afectacions. En aquest sentit, es recull 

l‟al·legació presentada per l‟ASV Can Volart, en la qual sol·licita que es regulin en el POUM les càrregues i 
usos coincidents en aquestes franges de protecció. 

 

Línies d'alta tensió 
 

En relació a les línies d‟alta tensió, la Comissió creu imprescindible que el POUM tingui en compte els 
possibles perjudicis (visuals, ambientals i, sobretot, en la salut de les persones) per proximitat a vivendes, 

tant als nuclis de les urbanitzacions (Les Faldes i Vallserena) com als habitatges disseminats, així com a 
granges de bestiar. Per això, cal que el POUM estudiï i obligui a executar mesures correctores dels impactes 

d‟aquestes infrastructures i d‟altres de similars (transformadors, línies de mitja tensió...). 
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En aquest sentit, s‟ha tenir en consideració una al·legació presentada al respecte. 
 

 

5.8. NORMATIVES  

 
La Comissió evidencia que l‟Avantplà no presenta propostes de normativa més enllà de les que es refereixen 
a aspectes mediambientals i de sostenibilitat, i per tant demana que se li faciliti per al seu estudi tan bon 

punt sigui possible. 

 
Tot i amb això, la Comissió fa les següents propostes: 

 
a) En cas que el nou planejament canviï qualssevol usos, paràmetres i normativa en la qualificació 

urbanística dels equipaments existents dels que marquen actualment les Normes Subsidiàries, que 
siguin facilitades al Consell de Poble i a la Comissió, perquè les pugui debatre i, en qualsevol cas, 

que no es permeti la introducció d‟activitats molestes a les zones residencials, o incompatibles amb 

el seu caràcter residencial15. 
 

b) Que la futura normativa tingui en compte: 
- la incidència ambiental de les activitats humanes 

- l‟estètica de les edificacions i del paisatge urbà 

- l‟aplicació de criteris de sostenibilitat en tots els processos d‟ordenació urbanística que es 
desprenguin del POUM (energies renovables, cicle de l‟aigua, materials de construcció, tipus 

d‟arquitectura...) 
 

c) Que els criteris del planejament i la normativa d‟edificació atenguin els resultats de l‟auditoria 

ambiental realitzada per l‟empresa Minuartia en referència a l‟aptitud del territori de Sant Pere de 
Vilamajor per a ser urbanitzat, i que no siguin contradictoris amb el resultat d‟aquest estudi. En el 

mateix sentit es demana donar compliment a l‟article 4.3 de la Llei d‟Urbanisme, que ordena la 
preservació dels terrenys de pendent superior al 20ª%.  

 
d) Que els punts anteriors tinguin òbviament repercussió en la concessió de les llicències. 

 

 

5.9. ALTRES ASPECTES  

 

La Comissió debat la necessitat de conèixer –per opinar en alguns temes concrets– els aspectes que es 

vagin perfilant en relació amb el POUM de Sant Antoni de Vilamajor, i en el seu cas la posició de l‟equip 
redactor del POUM de Sant Antoni de Vilamajor en aquells aspectes que puguin ser d‟interès per al POUM de 

Sant Pere de Vilamajor, a fi de poder ser més conseqüents i precisos en les aportacions que es puguin fer. 
 

El Sr. Josep Maria Llesuy demana (encara que és un tema que s‟ha plantejat de manera recurrent per altres 

membres de la Comissió) que consti que és de l‟opinió que és necessària la presència del Sr. Agàpit Borràs o 
algun altre membre de l‟equip redactor del POUM per a resoldre dubtes que es plantegen durant les 

deliberacions de la Comissió, ja que molts temes s‟aborden desconeixent la validesa de la tasca realitzada 
per la Comissió i si els criteris aplicats són correctes urbanísticament, legalment etc., per manca dels 

coneixements al respecte. 

 

                                                 
15 Proposta feta per veïns de la zona de Can Derrocada, membres de la Comissió. 



 

 

Consell de Poble 

Comissió de Treball del POUM-2005 

 
 

 

 

 
Informe de valoració i propostes de l‟Avantplà. Març de 2006 

29 

La Comissió també acorda demanar a l‟Ajuntament que informi sobre de qui és la iniciativa d‟ampliar el Parc 

Natural: de l‟Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor o bé de la Diputació de Barcelona, així com de les 
possibilitats que té l‟Ajuntament d‟influir en aquest tema. 

 

La Sra. Mercè Prat informa de l‟existència d‟un grup de treball al municipi de Sant Antoni de Vilamajor per al 
seguiment del seu propi POUM, constituït de moment de manera informal, i planteja si seria convenient 

d‟intercanviar impressions, sobretot per temes comuns de comunicació. Es pren l‟acord d‟acabar primer els 
treballs de la Comissió i després decidir quan i com haurien de ser aquests contactes. 

 
La Comissió rebutja per inadequat l‟ús del terme “ciutat” en les referències de l‟Avantplà al nucli urbà 

principal de Sant Pere de Vilamajor, essent més apropiat, per realitat i per vocació, referir-s‟hi com a “vila” o 

“poble”. Alhora, l‟ús del concepte “barri” hauria d‟estar matisat per quant es refereix pròpiament a una part 
d‟un nucli urbà16. 

 
Un membre de la Comissió, en representació de l‟Assemblea de Joves de Sant Pere, considera que el POUM 

hauria de dotar el poble d‟equipaments públics destinats als joves, així com d‟habitatges assequibles per als 

joves. 

                                                 
16 Diccionari lexicogràfic de la construcció. Dpt. de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. 
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6 
Síntesi de les resolucions i aportacions de la Comissió a l’Avantplà 

 

 

A continuació es recullen, a mena de síntesi, les principals resolucions i propostes fetes per la Comissió de 
treball del POUM, en la mesura que signifiquen aportacions, puntualitzacions o modificacions de l‟Avantplà 

del POUM de Sant Pere de Vilamajor: 

 

Els Refugis del Montseny 
 Crear un instrument per tal d‟afavorir als veïns del sector la tasca de conservació i manteniment dels 

serveis de què s‟han dotat. 

 Demanar que es proporcioni el text de la disposició transitòria perquè pugui ser avaluat, tant bon punt 

estigui redactat. 
 Determinar les condicions específiques d‟edificació i serveis en aquest sector. 

 Determinar els camins prioritaris subjectes a ús públic, així com les seves característiques tècniques. 

 Revalorar el sot de la font Ferrussa i l‟estany com un element més d‟atractiu de lleure de la zona. 

 Desestimar l‟al·legació presentada per COFIGESA. 

 

Projectes als veïnats 
 Replantejar el model urbanístic en cadascun d‟aquests sectors, amb la finalitat de modernitzar les 

estructures urbanes atenent a les necessitats actuals dels nuclis.  

 Defensar la preservació del paratge de la zona verda a Can Derrocada i revalorar-la, sigui amb el projecte 

presentat anomenat “Espai Natural Urbà del Parc dels Torrents”, o amb un altre d‟alternatiu. 

 Arranjar a Can Vila una zona verda als entorns de la font de Joan de l‟Ós, i crear un camí de vianants 

resseguint el marge exterior de la franja de protecció i retornant a la font pel vessant contrari. 
 

Eixamples II i III 
 Tenir en consideració la catalogació de la masia de can Perera del Pla (Can Ravenissa) com a patrimoni 

arquitectònic local. 

 Trobar una solució òptima d‟harmonització de la trama urbana actual i l‟Eixample II, tenint en compte les 

construccions i vials existents. 

 Desenvolupar unes normes d‟edificació dels eixamples que en cap cas superin en volumetria i densitat els 

criteris de l‟Eixample I. 
 Establir la reserva de les plantes baixes per a locals comercials. 

 Requerir les places d‟aparcament necessàries i proporcionals a les expectatives de creació de nous 

habitatges. 

 

La Masia de Can Derrocada 
 Garantir la fi de l‟actual procés de degradació i la continuïtat en la conservació i protecció de l‟edifici i del 

seu entorn. 

 Establir per aquest edifici l‟ús d‟equipament, sigui públic o privat. 

 Qüestionar-se la viabilitat de l‟adquisició de la masia per a la ubicació del nou Ajuntament. 

 Reservar el subsòl de l‟actual zona d‟equipaments (al darrere de la masia) per a una possible construcció 

d‟un aparcament soterrani. 
 

La plaça del Montseny i el viver d’empreses 
 Deixar lliure l‟espai de la plaça on l‟Avantplà preveu la construcció d‟un viver d‟empreses. 
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 Estudiar i fer propostes arquitectòniques per a minimitzar l‟impacte visual de la paret mitgera. En aquest 

sentit, es fan algunes propostes, com ara la construcció d‟una porxada arran de paret, rocòdrom, mural...  

 Reubicar el viver d‟empreses preferiblement a una nau de La Plana. 

 Reordenar la circulació rodada en tota la zona d‟influència, atesa la proposta d‟ús restringit de la plaça del 

Montseny. 
 Recolzar la ubicació al nucli d‟un hotel d‟entitats. 

 

La Força de Vilamajor 
 Incorporar a la redacció del Pla Especial de Protecció l‟anàlisi de les següents propostes: 

- Incloure el pont antic dins de l‟àmbit de protecció. 
- Catalogar i protegir els elements arquitectònics i arqueològics que ho requereixin. 

- Solucionar els accessos pels residents, pels serveis generals i pels serveis d‟extinció d‟incendis. 
- Qüestionar el pas de l‟antic pont medieval com a únic accés al nucli antic. Tenir en compte altres 

possibles solucions d‟accés, en especial un pont de serveis que uneixi el carrer de la Dàlia amb el 

carrer Montseny. 
 Presentar a la Comissió, per al seu estudi, la proposta del Pla Especial tota vegada estigui formulat. 

 No donar suport a la sol·licitud referent a la classificació de sòl urbanitzable a una zona pròxima a Quatre 

Camins. 

 

Zones industrials 
 Puntiblond: Millorar-ne l‟accés i endreçar l‟espai interior però sense augmentar el sostre edificat, sempre 

tenint cura de l‟estètica de l‟edificació. 

 Ubicar el viver d‟empreses en una nau a La Plana. 

 Desestimar l‟al·legació presentada per Serual, S.L, de requalificació a sòl industrial del terreny situat entre 

els camins de Can Ribes i Can Vidal. 
 Abstenir-se, per no ser qüestió de la Comissió, de pronunciar-se en relació amb l‟al·legació presentada per 

la Granja Ametllers. 

 

Vialitat i comunicacions 
 Afegir a les millores de la BP-5107 la previsió de fer-hi un carril bici paral·lel. 

 Considerar el desplaçament al nord, en paral·lel, del vial previst d‟enllaç de la carretera BP-5107 fins la BP-

5109, cosa que permetria reduir la rotonda prevista a aquesta darrera carretera. 

 Crear una franja d‟equipaments mancomunats entre el límit sud del terme municipal i el vial anterior. 

 Estudiar la conveniència d‟enretirar a l‟oest d‟aquesta franja la ubicació del nou IES Vilamajor. 

 Arranjar el tram final del carrer Gregal fins la carretera, variant el sentit actual de circulació dels carrers 

Gregal i Xaloc. 
 Sol·licitar la reserva d‟espai per a una eventual construcció futura d‟un vial d‟enllaç directe entre la 

carretera de Vallserena i la rotonda de la BP-5109, estudiant les diverses possibilitats i alternatives 

existents. 
 No donar suport al projecte de construcció de la carretera dels torrents de l‟Arnau i Can Vidal fins Can 

Llobera. 

 Proposar un vial de comunicació del camí de Vallserena fins la cruïlla dels carrers Xaloc i Llevant, sempre 

pel vessant dret del torrent de l‟Arnau i sense travessar-lo. 

 Arranjar el camí de la Quintanassa com a camí de comunicació veïnal, i deixar el camí de la Seca com a 
secundari per serveis de prevenció d‟incendis i, si s‟escau, evacuació. 

 Arranjar el camí de la Serra Llarga, que uneix els nuclis dels veïnats de Can Vila i Can Ram amb 

Vallserena, millorant-ne el traçat en alguns revolts, i fer-lo apte per a un possible pas per a circumval·lació 

del bus urbà.  
 Tenir en consideració l‟arranjament del camí de Can Peu Alt per a comunicar el municipi amb Sant Esteve 

de Palautordera. 

 Millorar el paviment (per exemple amb tot-ú) del camí de Can Llinars, i executar alguna mesura de 

pacificació del trànsit (per exemple, trenques per a la reducció de la velocitat).  
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 Estudiar l‟arranjament de l‟encreuament de carrers a l‟entrada del poble (començament de l‟avinguda de 

Sant Elies), en concret la possibilitat d‟una rotonda. 

 Tenir en consideració la importància de la carretera de Cardedeu a Cànoves com un dels eixos viaris bàsics 

de comunicació, fonamental per als barris de Ponent. 
 Configurar i arranjar una xarxa bàsica de camins veïnals i rurals. 

 Fer un inventari legal dels camins del municipi, recuperant l‟ús públic d‟aquells que tinguin aquesta 

qualificació. 

 
Riera de Vilamajor 

 Crear una passeig de vianants per la riera de Vilamajor, des del poble fins a Sant Antoni de Vilamajor, 

estudiant la possibilitat de situar-hi peces escultòriques que ressaltin el passeig. 

 Protegir adequadament la integració de la ribera de la riera en la construcció dels Eixamples. 

 Estendre el tractament de protecció del paisatge fluvial a la resta de torrents i rieres del municipi. 

 

Parc natural i medi rural 
 Protegir de forma especial el medi natural davant futures urbanitzacions del territori. L‟ampliació del Parc 

Natural només es justifica, actualment, per formalitzar aquesta protecció. 

 Demanar una millora radical en la gestió del parc natural del Montseny, que faci compatible la conservació 

de la natura i el desenvolupament dels usos tradicionals del territori, sense càrregues afegides per als 
titulars de les explotacions. 

 Fer palesa l‟existència de dues opinions diferents dins la Comissió: 

- Defensar la proposta d‟ampliació del parc natural de Montseny tot demanant-ne un canvi de gestió 

per aconseguir una protecció del medi natural del municipi i de les activitats agroforestals. 
- Rebutjar la proposta d‟ampliació del parc natural del Montseny fins que un canvi adequat en la 

gestió del parc no asseguri la supervivència de les activitats tradicionals i ho faci compatible amb la 
protecció i conservació del medi natural. 

 Atendre l‟opinió dels pagesos implicats pel que fa a l‟ampliació del parc natural, en base a les al·legacions 

presentades al respecte. 
 Protegir, amb independència de la qualificació de parc natural, tot el sòl no urbà de possibles 

urbanitzacions, potenciant la seva funció de connector biològic i afavorint les activitats agroforestals. 

També es demana tenir una especial cura i protecció dels àmbits de ribera, fonts, arbres monumentals, 

elements del patrimoni cultural, arquitectònic, arqueològic i social. 
 

Franges de protecció d’incendis 
 Incloure gràficament en els plànols del POUM, les zones perimetrals de protecció. 

 Regular les afectacions, càrregues i usos corresponents a les franges de protecció. 

 

Línies d’alta tensió 
 Proposar accions i mesures correctores de l‟impacte generat per la proximitat de les línies d‟alta tensió  

estructures similars (transformadors, línies de mitja tensió..) a habitatges i granges de bestiar. 
 

Normatives 
 Facilitar a la Comissió, per al seu pronunciament, qualsevol canvi d‟usos, paràmetres o normativa en la 

qualificació urbanística dels equipaments existents. 
 No permetre la introducció d‟activitats molestes a les zones residencials, o incompatibles amb el seu 

caràcter residencial. 

 Tenir cura, en la nova normativa urbanística i d‟edificació, de: 

- la incidència ambiental de les activitats humanes 
- l‟estètica de les edificacions i del paisatge urbà 

- l‟aplicació de criteris de sostenibilitat en tots els processos d‟ordenació urbanística que es 

desprenguin del POUM. 
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 Atendre i no entrar en contradicció, en els criteris de planejament i en la normativa d‟edificació, els 

resultats de l‟auditoria ambiental realitzada, en referència a l‟aptitud del territori de Sant Pere de Vilamajor 

per a ser urbanitzat. 
 

Altres aspectes 
 Poder conèixer els aspectes del POUM de Sant Antoni de Vilamajor que puguin ser d‟interès per al de Sant 

Pere de Vilamajor, a fi de ser més conseqüents i precisos en les aportacions que es puguin fer. Igualment, 
contactar de la manera més adequada amb els grups veïnals de treball del POUM de Sant Antoni de 

Vilamajor. 
 Utilitzar termes més adequats i correctes per referir-se al nucli principal i als nuclis perifèrics (no ciutat i 

barris respectivament). 

 Conèixer l‟origen de la proposta d‟ampliar el parc natural del Montseny i les possibilitats de l‟Ajuntament 

per a decidir sobre aquesta qüestió. 
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7 
Consideracions finals 

 
 

7.1. SANT PERE DE VILAMAJOR EN EL CONTEXT SUPRAMUNICIPAL  

 

El nostre municipi comparteix una realitat comuna amb els pobles que ens envolten, destacant principalment 
la vinculació amb Sant Antoni de Vilamajor. A una escala superior, Sant Pere de Vilamajor s‟integra i 

participa en diferents aspectes d‟àmbits més amplis, que determinen en bona part la seva realitat i evolució, 

entre els que es poden destacar els següents: 
 

- Els espais naturals de la serralada Litoral i Prelitoral: el Parc Natural del Montseny, el Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor, els connectors naturals, els hàbitats fluvials, la biodiversitat i el paisatge natural 

configuren la necessitat de preservar i fer compatible l‟ús del territori amb la responsabilitat de conservació 

de l‟entorn natural. 
- La situació en la segona corona metropolitana de Barcelona i en les àrees de referència de Sant Celoni o 

Granollers, que determina la seva funció bàsicament residencial i la resposta a condicions de vida 
sensiblement diferents a les de les grans conurbacions, oportunitat de desenvolupament i alhora una 

amenaça en la dissolució dels propis valors. 

- La identitat històrica i cultural, participant en diferents etapes de la història del país, que ens han deixat 
empremta patrimonial i cultural i que configura una determinada forma de comportament de la societat civil. 

- La tradició rural, condicionada per les limitacions de les terres, que ha donat lloc tant al paisatge com al 
respecte secular a la pagesia. 

- Un sistema de comunicacions que es vertebra entre les grans capitals per l‟eix prelitoral, del qual som 
satèl·lits. 

- Una escala de dimensions reduïdes que ocasiona la necessitat de cercar un àmbit més ampli per als serveis 

bàsics de la població. 
- Una evolució de l‟entorn proper a la que Sant Pere de Vilamajor és permeable i de la qual rep 

conseqüències que no sempre pot controlar. 
 

Aquests aspectes determinen la necessitat de valorar amb una perspectiva superior la planificació del 

territori feta des de les atribucions municipals. L‟Avantplà és coherent amb aquests plantejaments, per bé 
que cal reforçar alguns aspectes que seguidament s‟exposen. 

 
Seria convenient que l‟Avantplà tingués en compte el bloqueig que es produeix a la sortida del nucli per la 

BP-5109, a la cruïlla amb Sant Antoni de Vilamajor. S‟hauria de considerar des del problema que diàriament 
suposa, i també en la perspectiva de doblar els habitants del nucli i afegir-hi l‟accés al IES, perquè el 

problema s‟agreuja d‟una manera preocupant.  

 
El POUM hauria de contemplar la importància de la carretera BP-5108, de Cànoves a Cardedeu, que és molt 

útil per a una quarta part de la població, la dels barris de ponent, i que amb millores alleugeria l‟ús de la 
carretera BP-5107 fins a Llinars. De fet, la variant de Cardedeu a Llinars ha generat un important increment 

del flux de trànsit per la BP-5107 de Llinars a Sant Antoni de Vilamajor: és important reequilibrar el trànsit 

amb la millora integrada de la BP-5107 i de la BP-5108 conformant un eix que evitaria l‟actual congestió de 
la carretera de Llinars. 

 
Aquesta important concepció de vialitat supramunicipal no ha estat contemplada per l‟Avantplà, que es 

focalitza en algunes connexions dels barris fins el nucli. 
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L‟únic equipament mancomunat, l‟IES Vilamajor, per bé que se situa en la frontera de Sant Pere i Sant 

Antoni de Vilamajor, s‟emplaça a l‟entrada del nucli principal de Sant Pere de Vilamajor, creant-hi una 
probable congestió que no beneficia a cap dels dos pobles. La proposta de la Comissió de crear una franja 

per sobre de la BP-5107, limitant amb Can Sauleda, i d‟allunyar el nou IES de la BP-5109 i de la rotonda, 

definiria un àrea de nova centralitat per a un major nombre d‟equipaments mancomunats, sense 
congestionar l‟encreuament de la BP-5109 a Sant Antoni de Vilamajor i equilibrant millor el centre de 

gravetat dels equipaments. 
  

Els connectors ecològics i d‟activitat agrària entre serralades Litoral i Prelitoral estan molt limitats a Sant Pere 
de Vilamajor, ja que queden aïllats pels flancs pels barris de Llevant i de Ponent en les conques de les seves 

rieres. Al nord, la presència d‟un entorn més agrest redueix l‟activitat agrària. Queda, doncs, l‟estreta franja 

de la riera de Vallserena, a no ser que des de Sant Antoni de Vilamajor se‟n trenqui la connexió al sud, i 
sobretot la conca de la riera de Brugueres.  

 
Si bé l‟Avantplà els dóna carta de naturalesa i les preserva, no considera la problemàtica d‟aquestes zones 

d‟interconnexió. Per això, el POUM hauria de concretar les actuacions municipals i les recomanacions 

supramunicipals que garanteixin la vida d‟aquestes vies verdes del Vallès, per bé que aquest esforç sigui 
complicat degut a les grans vies de comunicació transversal (carretera C-35, TGV, tren convencional, AP-7, 

variant de Cardedeu i probablement el IV Cinturó). 
 

Pel que fa al parc natural del Montseny, l‟Avantplà, que hauria de plantejar un acostament del parc a la 

ciutadania, el tracta com a reserva ecològica, aïlla l‟espai protegit de l‟espai residencial sense crear una 
convivència entre ambdós medis. Essent Sant Pere de Vilamajor una porta d‟entrada al Parc, hauríem de 

contemplar l‟obertura d‟aquest espai tal i com ho han fet poblacions en la mateixa situació i que a resultes 
de l‟activitat lligada al parc han assolit bons nivells de progrés. Aquesta obertura s‟hauria de fer, però, amb 

especial cura tenint amb compte que es tracta d‟un accés poc apropiat. 
 

La Comissió ignora si l‟ampliació prevista respon a una planificació del Parc en què l‟Ajuntament hi ha pogut 

intervenir, o no, o si es tracta d‟una proposta del propi POUM, i en qualsevol cas no s‟han pogut aclarir els 
motius que l‟impulsen ni els factors que s‟han tingut en compte per a fixar-ne els límits. 

 
Finalment, el POUM hauria de tenir en compte l‟eventual planificació urbanística de Sant Antoni de Vilamajor. 

La Comissió desconeix si existeix alguna coordinació al respecte. De la seva banda, la Comissió s‟ha 

interrogat diverses vegades sobre aquesta qüestió fonamental sobretot per la sortida dels barris de llevant. 
Lamentablement la diferència temporal d‟un any entre els inicis dels POUM de Sant Antoni i Sant Pere de 

Vilamajor, no és un bon exemple de la coordinació supramunicipal en la planificació. No obstant, l‟existència 
d‟una auditoria ambiental conjunta ha de servir, si més no, per encaixar planejaments en un territori comú  

 
 

7.2. LA PRESERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS I L’ACTIVITAT 

AGROPEQUÀRIA 
 
Amb el 50% del seu terme municipal gestionat sota les limitacions de la normativa del Parc Natural del 
Montseny, almenys resta assegurada la preservació d‟aquest espai. L‟ampliació prevista, malgrat que 

interferirà amb l‟activitat agrària allí ubicada, incrementarà fins el 63%, l‟espai protegit per normatives i 

gestions d‟ordre superior. 
 

El 10% de la superfície del terme (és a dir el 30% del sòl no afectat pel Parc natural), és urbanitzable, 
restant un 27% de sòl no urbanitzable (70% de la superfície no afectada per l‟ampliació del Parc Natural). 

 
Es consensua que la protecció i la preservació del medi natural no ha d‟acabar amb l‟ampliació del Parc 

Natural del Montseny o amb la desqualificació urbanística dels Refugis, si no que s‟han de tractar amb el 
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mateix criteri conservador espais com els conreus, les rieres i paratges significatius dins del nucli o als 

veïnats, tot generant una certa activitat paral·lela respectuosa. 
 

Cal conservar el sòl agrari i forestal, cal potenciar les activitats primàries. Aquest espai ha de ser funcional 

com a connector biològic entre el Montseny i el Corredor, ha d‟evitar la continuïtat de la trama urbana i l‟ha 
de protegir d‟una futura especulació urbanitzadora. Tenint en compte que l‟aplicació de les normes 

subsidiàries, les zones requalificades en aquest Avantplà i la llei 2/2002 deixen pràcticament com a únic sòl 
susceptible de ser urbanitzable les zones agràries, i vista la impossibilitat o la dificultat d‟aplicar la contenció 

urbanística en zones ja qualificades d‟edificables a les urbanitzacions, hem de parlar, doncs, d‟establir un 
possible mecanisme de (protecció) blindatge de les zones agràries fins on fos possible, cara a actuacions 

futures.  

 
 

7.3. LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC 

 
La creació d‟un pla especial per la recuperació del centre històric atenent als estudis iniciats per la UPC s‟ha 
d‟acollir amb satisfacció per garantir la conservació i millora del patrimoni històric i arquitectònic més 

emblemàtic del poble (en l‟actualitat a la plaça s‟hi permet la construcció d‟habitatges en ciutat-jardí). Caldrà 

esperar les coordenades del Pla Especial de protecció, per a avaluar-ne les propostes. 
  

També demanem la decidida actuació en la recuperació i preservació de la masia de Can Derrocada, 
sol·licitant un pla especial de protecció sigui quin sigui el seu ús final, així com la proposada per la Comissió 

de Can Ravenissa. 

 
Cal que el POUM elabori un catàleg de patrimoni local i que estableixi actuacions per a la preservació i 

conservació dels elements arquitectònics, arqueològics i naturals d‟interès local, que formen part de la 
memòria col·lectiva del poble i  haurien de ser objecte d‟un tracte especial.  

 
 

7.4. El sistema de comunicacions i els problemes de mobilitat 

 
Sant Pere de Vilamajor, a causa de la dispersió geogràfica dels nuclis de població, les distàncies existents i la 

naturalesa dels espais que connecten els barris al nucli i entre els propis barris, ha d‟assumir la seva 
problemàtica en les comunicacions i donar una resposta raonable, segons les possibilitats de connexió. 

 
Degut precisament a l‟esmentada dispersió tenim que l‟eix de connexió entre la zona de llevant, els barris de 

ponent i la zona del nucli passa forçosament per la BP-5107, i una part molt important del poble de Sant 

Pere de Vilamajor depèn d‟aquesta via i de Sant Antoni de Vilamajor a l‟hora d‟evacuar cap a Llinars i 
Cardedeu. La primacia de les carreteres BP-5109 i BP-5107 no ha d‟obviar les connexions transversals de 

camins veïnals existents, que s‟haurien d‟acomodar com elements complementaris de comunicació en 
condicions d‟adequat confort per a vehicles, vianants  bicicletes. 

 
Justament, a causa d‟aquesta dispersió geogràfica, a la forta centralitat dissenyada per l‟Avantplà i a la 

col·locació dels equipaments i serveis nous al nucli (escola, institut, CAP, etc.) per tal de potenciar-lo i crear 

una massa crítica de població que generi finalment una estructura de poble amb les seves activitats -
econòmiques, socials etc.- cau pel seu propi pes que, essent sempre respectuosos amb el medi, cal adequar 

i millorar els vials existents per crear noves vies de connexió.  
 

No podem obviar que els efectes d‟un fort augment de població al nucli duen un problema d‟espai 

d‟aparcament i mobilitat al propi nucli, que ens porta a demanar al POUM que dediqui espais per reserva 
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d‟aparcaments i que als edificis de nova construcció al nucli l‟ordenança obligui a fer places subterrànies per 

unitat d‟habitatge. 
 

Finalment, la Comissió és conscient que la sortida dels barris de llevant cap a Llinars, cap a la variant i 

principals vies de comunicació amb l‟àrea metropolitana, es deixa en mans de Sant Antoni de Vilamajor, ja 
que es desconeix si s‟han produït contactes entre els ajuntaments o equips redactors per tractar aquest 

tema.  
 

 

7.5. EL MODEL DE DESENVOLUPAMENT SOCIO-ECONÒMIC I LA QUALITAT 

DE VIDA DE LA POBLACIÓ 
 
 

Sant Pere de Vilamajor ha viscut, pel que fa als aspectes urbanístics i socials, diferents  etapes en els darrers 
anys: 

 

a) Fins la dècada dels seixanta, Sant Pere de Vilamajor es podia considerar un territori rural 
caracteritzat per una població majoritàriament dispersa i amb un nucli urbà central receptor de tots 

els serveis demandats pel municipi. Es tracta d‟una societat relativament tancada i amb un vincles 
socials i familiars molt intensos. 

b) A finals de la dècada dels seixanta, coincidint amb l‟increment del nivell de vida d‟àmplies capes de 
població urbana, es va imposant un model de lleure basat en les segones residències, bé sia al mar 

o a la muntanya. Sant Pere de Vilamajor no va quedar al marge d‟aquest fenomen. Es van construir 

totes les “urbanitzacions”, ara veïnats, que el municipi actualment disposa. La població augmentà 
considerablement però només els caps de setmana i l‟estiu (al 1981, el 85% dels habitatges de Sant 

Pere de Vilamajor eren segones residències). El centre urbà respon de seguida oferint botigues de 
comerç, com bé recull l‟Avantplà, que li van donar molta vida i nova font de riquesa. Paulatinament, 

no obstant, es van començar a percebre dos tipus diferents de “societats”: els del poble i els de 

fora, la dels habitants de tota la vida, i la dels estiuejants. Tots dos amb conceptes totalment 
diferents d‟entendre el model de municipi que es volia. 

c) Des dels anys vuitanta al final de segle, Sant Pere de Vilamajor s‟ha caracteritzat per un creixement 
molt lent de nous habitatges, i la conversió de segones residències en residències habituals, que han 

derivat en l‟important creixement de la població empadronada. (Al 2001 només el 36% dels 
habitatges eren segones residències, i els habitatges només van créixer un 20% en els vint anys 

precedents). Aquests nous habitants provenen en primera instància de gent de la rodalia, i cada cop 

d‟un àmbit territorial més llunyà. Paral·lelament, la influència i el creixement concentrat de Sant 
Antoni de Vilamajor ha anat deixant sentir  la seva influència, sobretot en els serveis. 

d) L‟última etapa, iniciada en els darrers anys, és motivada per l‟extraordinari creixement arreu de 
l‟activitat constructora i propiciada per l‟ampliació de la demanda en la corona metropolitana i el 

conseqüent encariment del preu de l‟habitatge, fenomen que l‟Avantplà bé recull. La població 

empadronada augmenta considerablement (en només els darrers cinc anys d‟un 30%, i es fan més 
habitatges que en els vint anys anteriors). Les necessitats socials, dels del poble de tota la vida i 

dels nouvinguts, tornen a ser les mateixes.  
 

Aquesta darrera etapa ha propiciat la percepció d‟una postergació relativa del creixement del nucli urbà 

principal. En efecte, la capital ha trigat en reaccionar, i en determinats aspectes ho ha fet massa tard, 
perdent protagonisme respecte els seus propis veïnats i amb els pobles del voltant. Aquest “reequilibri” és 

precisament allò que el POUM ve a resoldre com objectiu prioritari. És aquest nou “model de poble”  el que 
ha de contemplar el POUM, el que ha de desenvolupar i tractar.  
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En qualsevol cas, la recuperació del nucli principal no pot substituir la necessària recuperació de les 

condicions per a la consolidació del teixit social en els veïnats, on hi seguirà vivint tres quartes parts de la 
població. 

 

La realitat, però, perfila Sant Pere de Vilamajor com un model residencial més urbà i, si més no, amb els 
mateixos lligams laborals, de lleure ¡ de serveis amb nuclis de major dimensió, que modificaran els hàbits i la 

vida social del municipi. 
 

Pels nuclis de la perifèria el POUM no preveu més que alguns retocs de la seva situació actual, no crea nous 
punts de referència o equipaments que vertebrin la seva pròpia identitat, perquè la seva vida social i el seu 

teixit social es puguin construir no només amb la seva dependència del nucli central. La perifèria pot oferir-

se i oferir al nucli tots els avantatges que proporciona el seu medi, equipaments poliesportius, parcs naturals 
urbans, zones d‟esbarjo familiar, que en el moment actual degut a la limitada qualificació d‟equipaments no 

poden oferir aquestes zones al municipi. 
 

L‟augment sostingut de la població fa que es trobi a  faltar també en el redactat la previsió d‟equipaments 

per joves i per gent gran, que els deixen en mans de pobles de major entitat tant en activitats o lleure pels 
nostres joves com llocs adients per la nostra gent gran. Així doncs, dos segments extrems de la població 

molt importants de la nostra societat no tenen encaix en el nou poble que anem a construir.  
 

El POUM hauria de conciliar les dues formes socials existents a Sant Pere de Vilamajor, la resultant de les 

urbanitzacions de segona residència i la resultant de l‟enfortiment del nucli urbà, que han d‟ésser assumides 
amb els avantatges i la problemàtica que cada model comporta. La solució de la perifèria no ha de passar 

únicament pel nucli, la vertebració passa necessàriament per la prestació de serveis que requereixin per la 
seva lògica de la centralitat i no pas crear-la artificialment. 

 
S‟ha d‟assenyalar el poc espai que deixa l‟Avantplà a l‟establiment d‟equipaments d‟iniciativa privada o mixta 

que complementessin els públics, participant en la seva gestió a través d‟aportar sòl i serveis, sobretot en els 

equipaments privats de fort contingut social, o en la impossibilitat d‟oferir-los públics o mixtes incentivar-ne 
de privats per donar la possibilitat als seus habitants de rebre l‟atenció a Sant Pere de Vilamajor i no haver 

de desplaçar-se a altres llocs, perjudicant les possibilitats de desenvolupament econòmic d‟un municipi que 
es col·locarà en el llindar del POUM en deu mil habitants. Una bona gestió del polígon de la Plana pot pal·liar 

aquest dèficit. 

 
D‟altra banda, Sant Pere de Vilamajor no pot renunciar al desenvolupament econòmic, entès sostenible i 

basat en els actius de dos focus principals de bona salut empresarial (Masa Decor i Puntiblond). 
S‟acompanya amb les possibilitats d‟una adequada gestió del polígon industrial de la Plana, i amb la recerca 

d‟una solució que faciliti, fora del nucli, la implantació de la fàbrica de Pinsos Picart. S‟ha d‟actuar, i el POUM 
així assumeix la iniciativa en la gestió industrial, ja no només del sòl sinó també de les activitats que s‟hi 

desenvolupen, com una forma d‟aprofitar els actius que ja existeixen aquest camp. 

 
És innegable que el nucli central de Sant Pere de Vilamajor ha esdevingut adormit mentre els nuclis centrals 

dels municipis dels voltants (Sant Antoni, Llinars i Cardedeu, bàsicament) experimentaven un creixement i 
una important millora i diversificació de la seva oferta comercial i de serveis. La posició geogràfica del nucli 

central, fins i tot com a referència per als propis nuclis perifèrics del seu municipi, no pot presentar 

espontàniament una oferta que pugui competir amb l‟oferta consolidada del seu voltant. El model comercial 
de Sant Pere de Vilamajor, que  ha de fer-se des d‟una perspectiva global de tot el municipi (nucli central i 

veïnats perifèrics), ha de ser, doncs, molt selectiu a part del merament de proximitat pels veïns. L‟aposta 
comercial de Sant Pere de Vilamajor, si realment es pretén revitalitzar l‟activitat econòmica del comerç i dels 

serveis, ha de fer-se amb una perspectiva més contundent, ja que cal recuperar-ne la posició. 

 
Per acabar, cal fer especial esment de la situació creada per la reordenació del nucli principal, que força a la 

desaparició o reubicació de l‟Eugassada Juanola. Sense entrar a debatre si aquesta activitat és compatible 
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amb el nou disseny residencial del nucli, sí que és ben cert que, per la seva llarga tradició, singularitat i 

també en el seu paper de connectar el món urbanitzat amb el medi natural, a part de tractar-se d‟una 
activitat emblemàtica de referència més enllà de Sant Pere de Vilamajor, la seva desaparició pot ser una 

pèrdua molt significativa. 

 
 


