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1. METODOLOGIA, PROCÉS DE REVISIÓ DEL PLA I CONTINGUT
El planejament general vigent al municipi de Sentmenat és el Pla general d’ordenació urbana de Sentmenat
aprovat definitivament l’any 1998 com a resultat de la revisió del Pla general d’ordenació municipal de la
comarca urbanística de Sabadell, vigent des de l’any 1978.
Després de més de 18 anys de vigència del Pla general d’ordenació urbana de Sentmenat (d’ara endavant,
PGOU 98), i en l’actual conjuntura econòmica marcada especialment per un considerable alentiment de
l’activitat urbanística, l’ajuntament de Sentmenat ha estimat oportú plantejar alhora les mancances
detectades i els reptes de futur del municipi mitjançant la revisió i actualització del PGOU 98, tot adequantlo a les actuals necessitats del territori i a la potencialitat de la nova legislació urbanística.
Per tal de procedir a la revisió i actualització del PGOU 98 i substituir-lo per un Pla d’ordenació urbanística
municipal (d’ara endavant, POUM), segons la nova terminologia per a les figures de planejament general, la
legislació urbanística vigent estableix la necessitat de redactar un Avanç de POUM com a primer pas de l’inici
de la tramitació ambiental i urbanística del nou Pla. En aquest context, l'Avanç de POUM es configura com un
document de caràcter estratègic destinat a definir les línies mestres del nou Pla d'ordenació urbanística
municipal, establint el model de desenvolupament urbanístic del municipi i definint les directrius que han
d'orientar la redacció del POUM.
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (en
Zonificació, sectors de planejament i usos en SNU, 1998.

endavant, GSHUA), ofereix als ens locals un programa complet de cooperació en matèria d'habitatge,
urbanisme i activitats. Dins l'àmbit de l'urbanisme ofereix, entre d'altres, recursos específics per a la redacció
d'instruments de planejament urbanístic, tant de planejament general com de planejament derivat.
L'encàrrec efectuat per la GSHUA a l’equip JORNET LLOP PASTOR SLP abasta la redacció de la totalitat dels
documents que han d'integrar l'Avanç de POUM per a la seva aprovació municipal, de conformitat amb la
normativa d'aplicació, incloent les tasques i documents preceptius en relació a l'avaluació ambiental i a la
diagnosi social, així com els derivats del suport al procés de la participació ciutadana i al tràmit d'exposició
pública posterior a l’aprovació de l’Avanç de POUM.
La present Memòria de l’ordenació urbanística conté, principalment, l’explicació de les determinacions que
es proposen en l’Avanç de POUM. També conté la documentació gràfica de proposta adient per a fer
entenedores el conjunt de les propostes, tant mitjançant la incorporació dels propis plànols de proposta
reduïts, com d'esquemes i gràfics que permeten visualitzar un model de Pla obert que incorpora, a partir
d’una proposta base, els possibles escenaris de desenvolupament que pot prendre el municipi, en funció del
resultat del procés de participació ciutadana.

ORIENTACIÓ DEL POUM
El nou Pla d’ordenació urbanística municipal s’ha de plantejar amb agosarament i, no obstant, amb realisme.
Es demana una revisió que no només plantegi un exercici d’actualització i posta al dia dels objectius i dels
instruments del planejament i la gestió urbanístiques, sinó que tingui també presents en la definició de les
seves propostes una base suficientment sòlida d’executabilitat de les seves propostes i estratègies, ja sigui a
curt, mig o llarg termini.
Es vol que la redacció del POUM serveixi, a més, per a articular el planejament urbanístic amb la planificació
global dels serveis municipals i, també, amb els serveis dependents d’altres administracions. Les propostes
del Pla no es poden limitar a aquelles que siguin planificables i executables en l’àmbit de la competència
local, sinó que caldrà plantejar-ne algunes que requeriran de l’acord institucional per garantir la seva
viabilitat. El Pla ho ha de permetre i facilitar, més encara en el moment actual en el que les determinacions
que emanen de la planificació territorial (el Pla territorial metropolità de Barcelona va ser aprovat
definitivament l'any 2010) tenen una incidència significativa respecte les propostes d’ordenació municipal.
El Pla s’ha d’orientar en el marc estratègic del conjunt del municipi i ha d’integrar les reflexions que en
l’àmbit de les determinacions sectorials tinguin incidència en el model de ciutat que es proposi. En aquest
sentit, caldrà orientar el model en consonància amb el moment i amb els principis de l’urbanisme sostenible,
és a dir: cap a la consolidació d’un model de ciutat compacta, diversificada i amb un bon nivell de serveis,
dotacions i espais lliures.
Finalment, es considera imprescindible afrontar aquest procés amb la màxima voluntat de debat dels
problemes i de les propostes i, per tant, es demana que es garanteixin mecanismes de participació ciutadana
amplia i que, si cal, vagin més enllà dels obligats per les disposicions legals vigents, definint un nou model de
preparació i presentació de propostes urbanístiques.
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LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L’urbanisme en general, i de forma molt més precisa els documents de l’abast territorial i temporal que
suposen un nou Pla, no pot desenvolupar-se correctament sense el coneixement i l’opinió dels ciutadans. Per
aquesta raó s’està posant un especial èmfasi en la participació pública de particulars, entitats i associacions,
al llarg de tot el procés de la revisió, i molt especialment en la fase inicial i preparatòria de la mateixa.
L’empresa Pla Estel*, assessorada pels tècnics de l’Àrea d’atenció a les persones, Gerència de Serveis
d’Igualtat i Ciutadania, de la Diputació de Barcelona ha presentat a l’ajuntament de Sentmenat el Programa
de Participació Ciutadana (d’ara endavant PPC), document que estableix les mesures i actuacions previstes
Logo Participació del POUM de Sentmenat.

per tal de facilitar la divulgació i la comprensió del Pla, així com els mecanismes de participació adequats.
L’Ajuntament haurà d’aprovar i publicar el PPC, com a molt tard, en el mateix Ple en el que s’acordi que el
document d’Avanç del POUM de Sentmenat ha assolit el grau de maduresa suficient com per ser iniciat el
tràmit d’avaluació ambiental. El PPC preveu les fases següents:
• Fase 1.1. Informació i diagnosi. L’objectiu principal d’aquesta fase, ja conclosa, ha estat el de
contextualitzar el procés de redacció d’un POUM, per donar a conèixer quin és el seu contingut i explicar
en quins moments, i de quines maneres s’hi podrà participar. Aquesta primera etapa també ha servit per
presentar les primeres conclusions de l’anàlisi fruit del treball de l’equip redactor, i instar a la ciutadania
a fer-hi aquelles aportacions que creguin oportunes.
• Fase 1.2. Propostes i alternatives. En aquesta segona fase s’ha treballat en consonància als continguts
sorgits de les primeres sessions, i s’ha aprofundit en el model de poble pel qual ha d’apostar el POUM de
Sentmenat.

Calendari Programa de Participació Ciutadana.

• Fase 1.3. Devolució dels resultats. Aquesta tercera fase servirà com a retorn al conjunt de la
ciutadania dels continguts que, finalment, han acabat formant part del document de l’Avanç de POUM de
Sentmenat, i de quina manera s’hi han incorporat les propostes ciutadanes que s’hagin fet.
Pel que fa a la construcció temporal del Pla, el procés de participació ciutadana s’estructura
fonamentalment en dos grans moments, d’acord amb el temps i contingut de l’elaboració del Pla d'ordenació
urbanística municipal:
> L’elaboració de l'Avanç de planejament, amb una fase prèvia realitzada fins la redacció d’aquest
document, que ha canalitzat per diferents conductes la participació ciutadana i que continua amb
l’aprovació dels treballs de l’Avanç de Pla i la seva corresponent fase d’exposició al públic, obrint-se un
període ampli de presentació de suggeriments.
> L’elaboració del document per l’aprovació inicial, que conclourà amb la seva corresponent aprovació i
que serà sotmès novament a consulta pública, mitjançant la seva corresponent exposició i difusió, per tal
que els ciutadans i ciutadanes de Sentmenat puguin tenir un major i ampli coneixement del document
que servirà per marcar, ordenar i regular el desenvolupament urbanístic de la vila de Sentmenat en els
propers anys.
La diagnosi i els criteris per a la redacció del nou POUM que es presenten a continuació han de servir per a
contribuir en el debat i la reflexió que ha de fer la ciutadania en aquesta primera fase de redacció del nou
POUM de Sentmenat.

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT
D’acord amb la legislació urbanística vigent, el contingut documental ha de ser el suficient per tal d’explicar
les propostes i solucions alternatives, a la vegada que ha d’incloure els documents d’informació necessaris
que justifiquin l’adopció de les esmentades propostes. L’Avanç que es presenta s’estructura en el següent
conjunt de documents escrits i gràfics:
Taller participatiu. 20-10-2016.
DOCUMENTS ESCRITS
I. Memòria de la informació urbanística
La Memòria de la informació urbanística analitza les diferents capes d’informació que han estat recollides en
l’Atles de la informació urbanística de Sentmenat amb l’objectiu d’elaborar una diagnosi que condueixi a
definir els objectius i els criteris generals del nou Pla d’ordenació urbanística municipal de Sentmenat que
conté la Memòria d’ordenació de l’Avanç de Pla.
La informació que conté el document ha de servir per a contribuir en el debat i la reflexió que ha de fer la
ciutadania en aquesta nova fase de redacció del nou POUM de Sentmenat.
En concret s’analitzen les següents informacions: l’encaix territorial de Sentmenat en la comarca del Vallès
Occidental; les característiques del seu terme municipal; la descripció del medi físic i natural; el
Taller participatiu. 22-10-2016.
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d’ordenació urbana de Sentmenat aprovat definitivament l’any 1998 i el seu desenvolupament; l’estat dels
diferents sistemes generals (de la mobilitat, dels espais lliures, dels equipaments i dotacions); l’anàlisi de la
població, llars i habitatges del municipi; l’estructura de la propietat i condició edificatòria; els usos del sòl i
teixits urbans; i el patrimoni arquitectònic i arqueològic.
II. Memòria participativa
Aquest document constitueix una descripció de les principals actuacions comunicatives i participatives dutes
a terme durant les fases 1.1. i 1.2. del Programa de participació del procés de formulació del POUM de
Sentmenat. En especial, especifica les conclusions obtingudes en els espais següents:
- Tallers participatius sobre la diagnosi del POUM efectuats el dissabte, 22 d’octubre de 2016 a les dotze
Taller participatiu. 03-03-2017.

del migdia, a l’escola de Can Sorts.
- Tallers participatius “Quin model de poble volem per Sentmenat?” efectuats el divendres, 3 de març
de 2017 a les set del vespre, a la Sala Ecus.
III. Memòria de l’ordenació urbanística
Conté la descripció de la metodologia emprada, la diagnosi i els criteris per a la redacció del Pla. Altrament,
inclou els objectius, les propostes i les solucions generals de l’ordenació del Pla. També conté la
documentació gràfica de proposta adient per a fer entenedores el conjunt de les propostes, tant mitjançant
la incorporació dels propis plànols de proposta reduïts, com d'esquemes i gràfics que permeten visualitzar un
model de Pla obert que incorpora, a partir d’una proposta base, els possibles escenaris de desenvolupament
que pot prendre la ciutat, en funció del resultat del procés de participació ciutadana.
IV. Document inicial estratègic (DIE)
Conté la documentació ambiental necessària per tal que la Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental pugui
elaborar el document d’abast que ha de servir per la redacció del Document d’avaluació ambiental
estratègica del POUM per l’aprovació inicial. El document incorpora una amplia informació respecte els
diferents requeriments ambientals significatius en l’àmbit del municipi (característiques generals; ocupació i
consum de sòl; geologia i geomorfologia; edafologia; cicle de l’aigua; ambient atmosfèric; sostenibilitat i
ecoeficiència en la urbanització i l’edificació; biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural;
connectivitat i corredors naturals; paisatge, patrimoni cultural i ús social; gestió de residus; sòls
contaminats; gestió d’aigües residuals; riscos; planejament territorial; planejament local; planejament
general; altres plans sectorials i de protecció) i estableix la diagnosi sintètica i els objectius ambientals del
planejament, avaluant les diferents alternatives que el Pla presenta respecte la proposta d’ordenació i
regulació del sòl no urbanitzable, els models d’implantació territorial dels assentaments residencials i les
activitats econòmiques i la projectació de les infraestructures de mobilitat en el territori.
DOCUMENTS GRÀFICS
I. Atles de la informació urbanística
Conté un ampli ventall de documentació gràfica en la que s’inclouen: documents d’encaix territorial;
documents que mostren l’evolució del desplegament del planejament tramitat i/o executat en aquests més
de divuit anys de vigència del planejament que es revisa; documents sobre els usos del sòl i l'activitat
econòmica; sobre l’estructura de la propietat o condició edificatòria; la cartografia dels diferents sistemes
com els carrers, els espais lliures i els equipaments; les xarxes dels serveis tècnics; i els documents que fan
referència al patrimoni arquitectònic i arqueològic del municipi.
II. Plànols de l’ordenació
Els plànols síntesi de la proposta resumeixen les opcions obertes del present document, en la base de la
definició d’una opció física que es complementa amb el contingut dels diferents esquemes d’alternatives
contemplades que acompanyen aquest document i que reflecteixen els diferents escenaris possibles, en els
que s’haurà de materialitzar i concretar el projecte municipal:
1. Estructura territorial.
2. Estructura municipal.
3. Projecte urbà.
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2. DIAGNOSI I CRITERIS DEL POUM DE SENTMENAT
L’Avanç de POUM es fonamenta en base als documents d’informació urbanística elaborats per l’equip
redactor i als documents consultats (l’Estudi previ i esquema director per a la revisió del Pla general de
Sentmenat elaborat l’any 2003 per Gonzalo Lluzar López de Briñas i Jaume Ferrer Revull; el Catàleg de
camins municipals de Sentmenat dirigit pels tècnics de l’Oficina tècnica de planificació i actuació en
infraestructures de la Diputació de Barcelona l’any 2015; i la Diagnosi dels espais lliures del municipi de
Sentmenat efectuada pels tècnics del SITxell Meritxell Margall i Jordi Miralles, l’any 2016) que documenten
abastament la part de la informació que ha de contenir un pla d’ordenació urbanística municipal, com a
document de planejament general pel conjunt del municipi de Sentmenat i pel futur d’aquesta vila.
Les propostes que es plantegen en aquest document d’Avanç de planejament es fonamenten en el conjunt de
raonaments, suggeriments i propostes que es deriven del procés de participació pública ciutadana, tècnica i
institucional; però també des de la voluntat de ‘Pensar Sentmenat’ des d’una perspectiva estratègica, on
els projectes d’àmbits claus determinin la ciutat-territori del segle XXI.
En aquest sentit, l’Avanç de planejament ha de servir per establir les bases que preveuen, anticipen i
configuren el model de desenvolupament urbanístic per l’ordenació i el projecte urbà i territorial que
esdevindrà, després de les successives fases d’informació i debat públic, el referent consensuat per la norma
urbanística del municipi, en coordinació amb les previsions dels planejaments territorials i urbanístics de
rang superior, així com els sectorials concurrents.
Els documents d’informació representen una aportació dialèctica, però precisa, de les diverses opinions i
postures sobre l’avaluació del model urbanístic que es revisa i, al mateix temps, permeten l’elaboració d’un
nou conjunt de directrius, accions i propostes concretes per un nou horitzó per al futur de la vila en el
context del seu territori d’abast i influència real. Una revisió fonamentada en l’anàlisi del model vigent, del
seu reorientament, a partir d’una disposició que recull la força transformadora de la gestió de l’urbanisme
dut a terme en aquests anys precedents, apostant per la renovació de la qualitat urbana, per una vila
estructurada i per un territori gestionat amb cura.
Els criteris generals de l’Avanç del Pla general de Sentmenat es fonamenten en la diagnosi efectuada arran
de l’anàlisi de les diferents capes d’informació relacionades en la Memòria de la informació urbanística. La
diagnosi i els criteris generals es resumeixen seguidament, en nou apartats:

AL RESPECTE DE LA REVISIÓ DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
DIAGNOSI

• El planejament general vigent al municipi de Sentmenat és el Pla general d’ordenació urbana de
Sentmenat aprovat definitivament l’any 1998 com a resultat de la revisió del Pla general d’ordenació
municipal de la comarca urbanística de Sabadell, vigent des de l’any 1978.
• El Pla general d’ordenació urbana de Sentmenat (d’ara endavant, PGOU 98) va ser tramitat en virtut
d’allò establert pel Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprovava la refosa dels textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL1/90).
• Amb posterioritat a l’aprovació del PGOU 98, s’han tramitat i aprovat davant la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona un total de 13 modificacions puntuals del pla. També han estat aprovats un
total de 6 plans parcials urbanístics, 4 modificacions puntuals de pla parcial, 11 plans especials
urbanístics, i 2 plans de millora urbana.
• Després de més de 18 anys de vigència del PGOU 98, i en l’actual conjuntura econòmica marcada
especialment per un considerable alentiment de l’activitat urbanística, l’ajuntament de Sentmenat ha
estimat oportú plantejar alhora les mancances detectades i els reptes de futur del municipi mitjançant la
revisió i actualització del PGOU 98, tot adequant-lo a les actuals necessitats del territori i a la
potencialitat de la nova legislació.
CRITERIS GENERALS PER A LA REVISIÓ DEL PGOU

• Partir del document vigent i les seves modificacions puntuals com a un document que ha servit per
ordenar i orientar l'activitat dels agents de l'urbanisme a Sentmenat en el període de vigència del PGOU
98, adaptant les noves opcions urbanístiques al principi de sostenibilitat que emana de la vigent Llei
d'urbanisme de Catalunya.
Desenvolupament del planejament:
Modificacions puntuals, plans parcials, plans especials, estat de tramitació.

• Incorporar els documents dels plans derivats tramitats en desenvolupament del planejament vigent,
consolidant les opcions vàlides i amb vigència i actualitzant els aspectes a modificar, analitzant les
directrius i vinculacions urbanístiques que encara mantindran llur vigència i aquelles que s'han de revisar.
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• Transcriure el planejament vigent sobre cartografia recent adaptant-lo a la realitat (s’evidencien
diferències notables entre les alineacions establertes pel PGOU 98 i l’execució dels carrers o les
edificacions, especialment en l’avinguda Principal del polígon de Can Clapers i el carrer del Gato Pérez).
• Plantejar una regulació de les diferents zones edificables del sòl urbà partint d’una refosa de la
regulació normativa dels diferents planejaments promoguts durant la vigència del PGOU 98 i, al mateix
temps, cercant també una nova estructura de la zonificació que, mantenint la major interrelació possible
amb les actuals zones i amb la seva nomenclatura, defineixi una estructura ordenada i lògica.
• Introduir les modificacions necessàries al nou document de planejament que serveixin per actuar sobre
els desajusts i potencials del Pla general vigent en relació al poble consolidat.
• Definir els sectors de reforma i revisió del règim de sòl i de les qualificacions urbanístiques en àrees
que es consideren susceptibles de modificació per causes de gestió, de topografia o per incoherència o
errors en el planejament vigent; afinar amb rigor els sistemes d'obtenció del sòl per vialitat, zones verdes
Zonificació del nucli urbà. 1988.

Zonificació del nucli urbà. 2016.

i equipaments públics, segons el criteri bàsic d'equilibri entre càrregues i beneficis.

AL RESPECTE DE LA MOBILITAT
DIAGNOSI

• Sentmenat és un municipi allunyat del connector central de la plana vallesana per on discorren les
grans infraestructures viàries i ferroviàries de l’àrea metropolitana de Barcelona.
• Les administracions sectorials han efectuat diverses propostes de traçat del 4rt cinturó i de les
variants de les carreteres que creuen la vila.
• El passeig d’Anselm Clavé suporta un trànsit de pas excessiu, tant de camions que van al polígon
industrial com de vehicles de Castellar del Vallès que prefereixen estalviar-se el pas pel nucli de
Sabadell.
• Tot i que s’han desenvolupat alguns sectors a través dels quals el PGOU preveia el possible
desenvolupament d’un sistema de vials de ronda en els quatre límits de la població, encara resta
Estructura territorial .

Xarxa general viària.

planejament per executar per a que la proposta es realitzi i resolgui els problemes esmentats.
• Hi ha conflictes de convivència entre la mobilitat rodada i la mobilitat a peu en els carrers del centre
de la Vila. Es detecten problemes de connexió per a la mobilitat a peu entre el centre de la vila i els
equipaments situats a l’altre marge de la riera de Sentmenat.
• Es detecta una presència considerable de vehicles estacionats en el centre de la Vila on els carrers
són més estrets i les voreres insignificants.
• El municipi compta amb més de 56 kilòmetres de camins rurals, segons l’inventari efectuat per la
Diputació de Barcelona, amb un gran potencial de relació entre la vila i el territori que l’envolta.
CRITERIS GENERALS

• Assegurar un nivell de connectivitat territorial adequat a les previsions de desenvolupament del
Estructura de la xarxa viària urbana .

Xarxa de camins rurals.

municipi.
• No precisar la reserva feta pel Pla general vigent per al pas del 4rt cinturó o Ronda del Vallès,
mantenint-se a l’espera de conèixer les alternatives a definir en els estudis informatius sectorials.
• Canalitzar la mobilitat territorial sense interferències amb la mobilitat urbana i preservant el nucli
urbà de les diferents circulacions i trànsits de pas que, avui en dia, condicionen la xarxa interior per la
forta pressió que han de suportar per una mobilitat aliena al mateix funcionament de la vila:
- alliberar la trama viària urbana del pas de vehicles pesants que es dirigeixen al polígon de Can
Clapers; i
- alliberar la trama viària urbana dels vehicles de pas provinents de Castellar del Vallès.
• Definir la xarxa de camins rurals establint la seva jerarquia, condicions d’ordenació i amplades, per
tal d’aprofitar el seu potencial per enllaçar els nuclis urbans amb el territori que els envolta.
• Definir una estructura viària de carrers principals que suportin la major part de la mobilitat urbana,
deixant la resta dels carrers com a elements d'accés als habitatges, mitjançant espais viaris de prioritat
invertida.
• Localitzar algunes reserves d’aparcament perifèric que possibilitin alliberar els carrers del centre de

Passeig d’Anselm Clavé
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• Establir una xarxa d’eixos cívics - carrers verds complementària de l’atenció preferent al vianant en
aquelles àrees de prioritat invertida que es delimitin en el Pla i al reforçament dels itineraris que el Pla
prevegi incorporar i estendre fins disposar d’una veritable xarxa que garanteixi el desplaçament interior
de la vila, així com la seva relació amb el territori de l'entorn, de forma que la xarxa d’eixos cívics urbans
s’estengui fins la connexió amb la xarxa de camins rurals.

AL RESPECTE DEL SÒL NO URBANITZABLE
DIAGNOSI

• El 84,75% del sòl del terme municipal és sòl no urbanitzable (en concret, 2.405 ha. El PTMB protegeix
especialment la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi, pel seu interès natural i agrari.
• Gran part del sòls forestals són hàbitats d’interès comunitari (HIC).
• La zona nord del municipi de Sentmenat està molt propera al límit del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i a l’ampliació que, recentment, ha sollicitat l’ajuntament de Castellar del Vallès.
• El terme municipal de Sentmenat es divideix en tres parts força diferenciades: la continuïtat dels
Cingles del Bertí; la serra de Palau, divisòria entre el riu Ripoll i la riera de Caldes; i la plana del Vallès.
• La superfície agrícola del terme ha passat de 1.240 a 730 ha en 60 anys. D’ocupar un 44% del terme
l’any 1956, ara ocupa un 26%. Una part important de la superfície agrícola actual són conreus llenyosos
(el 20%), que no han sofert tanta regressió com la resta de conreus.
Ampliació del Parc Natural a Castellar
del Vallès.

Medi natural. Estructura territorial.
• A més dels valors intrínsecs vinculats als hàbitats i a la biodiversitat, la infraestructura verda aporta
nombrosos beneficis i serveis a les persones. Entre aquests serveis dels ecosistemes podem assenyalar
des del subministrament d’aliments, d’aigua i de combustible, fins a la protecció davant dels riscos
naturals, la disposició d’espais per a l’esport, la salut, el lleure, l’educació i el gaudi del paisatge.
• Hi ha un gran nombre d’edificacions en sòl no urbanitzable: masies i cases rurals, habitatges,
granges, hípiques, magatzems, naus industrials, ...
CRITERIS GENERALS

• Donar compliment a la determinació del PTMB de protegir la totalitat del sòl no urbanitzable del
terme municipi de Sentmenat com a espais de Protecció especial pel seu interès natural i agrari, tret del
sòl necessari per a l’ampliació del polígon de Can Clapers.
• Valorar la petició d’ampliar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt fins al Puig de la Creu i la Roca
del Corb, el paratge de Guanta i altres sòls amb valor forestal.
• Proposar la regulació del sòl no urbanitzable en base a l’establiment d’unes zones específiques
estables assimilables a les unitats morfològiques (serra Cavallera, serra de Can Palau i plana vallesana),
i a uns components de qualificació variables, establerts en funció de la cobertura actual o potencial,
determinada a partir de la vocació de cada tipus de sòl i de la resistència o tendència natural als canvis
en un o altre sentit, incorporant criteris de protecció del sòl, dels valors naturals i ecològics i de les
activitats rústiques.
• Conservar el potencial del sector agrari del municipi: activitats agrícoles, forestals; ramaderes; i altres
(hípiques i canines), limitant l’impacte de les activitats intensives.
• Identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de
reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació o, si s’escau, la
recuperació, establint els usos admesos adients, que puguin incentivar la seva rehabilitació, alhora que
l’activitat econòmica del municipi.
• Analitzar i avaluar el tractament urbanístic més adequat de les activitats econòmiques implantades en
el sòl no urbanitzable que, actualment, presenten conflictes d’integració paisatgística i discordança
respecte l’ordenament legal vigent.

AL RESPECTE DELS ESPAIS LLIURES
DIAGNOSI

• La cobertura actual d’espais lliures en el municipi és notable, triplicant els paràmetres mínims que
marca l’actual llei d’urbanisme (634.863 m²; 65 m² d’espais lliures per cada 100 m² de sostre residencial
Serveis ecosistèmics.

Edificacions en SNU.
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• Hi ha dos espais lliures de referència per la seva singularitat i la seva superfície: el Parc de la Riera i
el Bosc de Can Perich. La seva accessibilitat no és la desitjada. Hi ha usos disconformes amb la seva
finalitat.
• Els espais lliures de proximitat estan ben distribuïts per tot el nucli urbà, formant una constellació
de parcs, jardins i places situades a menys de 200 metres de qualsevol casa. En canvi, la població percep
una mala accessibilitat a aquets espais i una manca de connexió entre ells.
CRITERIS GENERALS

• Partint del concepte de ciutat-mosaic territorial, es posa de manifest la necessitat d’abordar
l'ordenació dels sistemes naturals des de la consideració del territori com a un sistema sencer. El
conjunt dels espais lliures forma un sistema de vital importància en el manteniment dels principals
processos ecològics i territorials.
• Interconnectar les peces d’espais lliures (parcs i places) mitjançant una xarxa d’itineraris verds que
permetin establir les continuïtats des dels espais lliures urbans als parcs territorials. Projectar els nous
espais lliures urbans com a complements dels existents, establint els vincles i contactes dels diferents •
Millorar la qualitat dels espais lliures de proximitat del municipi, en tant que la quantitat de sòl existent
o potencial ja és suficient. Facilitar-ne l’accés a través de carrers verds i eixos cívics.
• Potenciar el Parc de la Riera com a element estructurador dels espais verds del poble: reforçar els
accessos transversals que s’endinsessin cap al nucli urbà; condicionar un recorregut longitudinal que
l’estructuri i permeti la seva continuïtat cap al nord i cap al sud; i potenciar els espais amb efecte balcó
sobre el parc.

Sistema d’espais lliures segons
qualificació.

Plaça de dalt.

• Reforçar el paper d’espai lliure de referència del Bosc de can Perich. Facilitar l’accessibilitat a aquest
espai. Regular les activitats admeses.

AL RESPECTE DELS EQUIPAMENTS
DIAGNOSI

• La cobertura actual d’equipaments bàsics en el sòl urbà consolidat és força notable (344.224 m²; 25
m² de sòl d’equipament per cada 100 m² de sostre residencial potencial).
• La reserva de sòl per a nous equipaments per al municipi és més que suficient (13,4 ha).
• Hi ha 21 ha de sòl no urbanitzable qualificades de sistema d’equipaments d’àmbit supramunicipal,
sense cap destinació concreta.
• Hi ha 308 ha de sòl no urbanitzable qualificades de sistema de serveis tècnics, corresponents a les
franges ocupades per la servitud de les línies d’alta tensió, algunes d’elles ja desmantellades.
CRITERIS GENERALS

• La presència de les peces d’equipaments comunitaris 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 estratègica de qualificar els espais i els
recorreguts per damunt d’altres usos o implantacions.
• Procurar per la interconnexió dels diferents equipaments comunitaris amb els espais lliures del seu
entorn i, a través d’aquests, amb els altres equipaments del municipi, per tal de crear un sistema clar
d’activitat social i qualitat de vida.

Sistema d’equipaments segons qualificació.

• Complementar les actuals dotacions existents i previstes en funció de les noves necessitats que es
generaran a partir dels possibles escenaris de població. Aquestes previsions han de tenir especial cura en
la identificació no només dels aspectes quantitatius generals de les noves demandes, si no 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 l’evolució de la població ja existent. Comprovar
que es disposa de reserves de sòl d’equipaments en quantitat i dimensió suficient, especialment per a
cobrir les necessitats d’equipaments extensius (docents i esportius).
• Anular les dues peces de sòl qualificades com a equipaments de caràcter supramunicipal, ja que no té
sentit mantenir aquestes reserves provinents del Pla comarcal.
• Delimitar amb precisió les servituds de les línies d’alta i mitja tensió, desafectant aquests àmbits,

CAP de Sentmenat.
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AL RESPECTE DE L’HABITATGE
DIAGNOSI

• Sentmenat és un municipi en el que predomina la superfície de sòl urbà destinada, exclusivament, a
habitatge unifamiliar. La superfície d’aquets sòls (81,65 ha) representa el 74% del total del sòl urbà
consolidat d’ús residencial. En canvi, al nucli de Sentmenat hi ha tant sols 6,36 ha destinades
exclusivament a aquest ús (un 20%) en front de les 25,54 ha de sòl en el que s’admet l’ús unifamiliar i el
plurifamiliar (el 80% restant).
• Sentmenat ha multiplicat la seva població per 1,60 en els darrers 18 anys, passant de 5.363 a 8.718
habitants. La reducció de la dimensió mitjana de la llar entre els tres anys censals, de 2,23 a 2,61
persones/llar, indicaria que va augmentar més el nombre de llars que de població.
Estimació de població i llars, segons prognosi demogràfica:
- La població de Sentmenat podria veure’s incrementada al 2034 entre 80 i 2.280 habitants.
- El nombre de llars podria veure’s augmentat en una forquilla de 120 a 1.120 noves llars.
• La taxa de creixement immobiliari dels darrers 18 anys ha estat de 12,92 hbtg/1.000 hbtn, força
superior a la del conjunt de Catalunya (6,82) i a la de la comarca del Vallès Occidental (7,53).
Estimació de població i llars, segons creixement immobiliari:
- El dimensionat de producció d’habitatges previst pel 2034, amb una hipòtesi de creixement constant
de 5 hbtg/1.000 hbtn, seria de 779 habitatges.
- Considerant un 88% com a habitatges principals es formarien per aquest mateix any 685 noves llars.
- Per a un nivell mig d’ocupació de 2,61 hbtn/hbtg en resultaria un creixement entorn dels 1.800
habitants.
Habitatge unifamiliar i plurifamiliar segons cadastre.

• Segons les estimacions efectuades el planejament vigent de Sentmenat té un potencial de 2.020
habitatges. Tot això, sense comptar amb els solars existents no procedents de cap àmbit o sector
delimitat pel PGOU (uns 380 habitatges més). En total, un potencial d’uns 2.400 habitatges.
CRITERIS GENERALS

• Donar resposta al dimensionat quantitatiu que, de forma orientativa, es preveu per al nou Pla i què
s’estableix en un dimensionat a l’entorn d’uns 800 habitatges. La necessària cobertura de la demanda,
aplicant un coeficient de factor 2,5 sobre la hipòtesi del creixement, dona un dimensionat total a
l’entorn els 2.000 habitatges, dels que, d’acord amb l’estructura actual del tipus d’habitatge, el 88%
tindran la consideració d’habitatges principals o llars.
• Proposar la desclassificació dels sectors residencials de sòl urbanitzable no delimitat situats a ponent
del torrent del Cosidor.
• Donar compliment a les determinacions previstes pel PTMB pel que fa a l’estratègia de creixement
Estratègia de creixement moderat. Estratègies urbanes. PTMB.

moderat per a la vila de Sentmenat que defineix com a polaritat comarcal complementària.
• Impulsar la promoció pública d’habitatges i el foment del lloguer.
• Establir mecanismes de gestió dels solars no edificats i dels pisos buits.
• Explotar la capacitat de l’Ajuntament a l’hora de regular la implantació de nous d’habitatges, de
manera que es puguin prendre mesures d’ajust segons els diferents escenaris plantejats (planejament
ajustable).
• Preveure els mecanismes de gestió necessaris per garantir l’execució dels instruments de planejament i
gestió aprovats, en coherència a les necessitats del municipi de Sentmenat.

Sentmenat com a polaritat comarcal complementària. Estructura nodal. PTMB.

AL RESPECTE DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
DIAGNOSI

• Sentmenat és un municipi equilibrat en relació al sòl destinat a activitats econòmiques. El sòl
qualificat com a zona industrial (42,82 ha) representa el 30% del total del sòl urbà consolidat del municipi
i el 60% del nucli de Sentmenat.
• Segons la Diagnosi i recull de necessitats dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental
(2007), al conjunt del municipi de Sentmenat hi ha 401 empreses i un total de 3.323 assalariats. La
mitjana de sòl qualificat com a zona industrial per assalariat és d’uns 150 m².

AVANÇ DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SENTMENAT

10

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA

I. METODOLOGIA, DIAGNOSI I CRITERIS PER LA REDACCIÓ DEL PLA

• Segons el planejament vigent, en el sòl qualificat com a zona industrial, clau 7, tant sols s’hi admet
l’ús industrial (indústries, magatzems connexos i tallers de reparació i planxisteria). La resta d'usos no
són compatibles.
• Les condicions específiques de l’ús industrial es regulen mitjançant l’Annex I de les Normes
urbanístiques. En aquest annex normatiu es regulen les activitats en base a: soroll i vibracions;
contaminació atmosfèrica; aigües residuals; residus sòlids; càrrega i descàrrega; aparcament; radiacions
electromagnètiques; risc d’incendi; i risc d’explosió.
• Els locals comercials es distribueixen per diferents parts del nucli de Sentmenat, sense que hi hagi uns
eixos clars d’activitat comercial, tret d’algun tram del passeig d’Anselm Clavé.

Activitat comercial.

Zones industrials.

• Segons les estimacions efectuades el planejament vigent de Sentmenat té un potencial de 23
hectàrees de sòl destinat a activitats econòmiques (amb 184.789 m² de sostre no residencial). Tot això,
sense comptar amb els solars existents no procedents de cap àmbit o sector delimitat pel PGOU.
CRITERIS GENERALS SOBRE EL SÒL D’ACTIVITAT ECONÒMICA

• Fer una aposta per definir un model equilibrat de municipi pel que fa a l’oferta del nous habitatges i
dels nous llocs de treball i, en coherència amb aquesta afirmació, determinar les reserves de sòl
necessàries perquè això sigui possible.
• Adaptar la normativa dels polígons d’activitat econòmica del municipi per tal de permetre nous usos
compatibles amb l’ús industrial.
• Regular usos en lloc d’activitats. És preferible regular les activitats mitjançant ordenança, en tant que
econòmiques.
• Impulsar l’execució d’algun dels sectors industrials delimitats per tal que, un cop afluixi la crisi
econòmica actual, Sentmenat pugui atreure noves activitats econòmiques i nous llocs de treball per a
la seva població (manca de disponibilitat actual de solars).
• Avaluar la potencial delimitació d’una peça de sòl d’activitat econòmica d’unes 6 hectàrees que
pugui cobrir possibles necessitats futures de disponibilitat d’aquest tipus de sòl.

AL RESPECTE DEL PATRIMONI
DIAGNOSI

• El text refós del Catàleg i Pla especial del patrimoni de Sentmenat va ser aprovat definitivament deu
anys després del PGOU 98 i conté 95 béns amb diferents graus de protecció (3 d’ells estan declarats
BCIN i 9 BCIL).
• Les condicions d’edificació que fixa el planejament vigent per a aquests elements no han estat
adaptades a les condicions de protecció fixades pel Catàleg, raó per la qual es produeixen situacions
contradictòries respecte la preservació i conservació del conjunt patrimonial edificat.
• A l’Inventari de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya s’han identificat 19 elements no
contemplats en el Catàleg i Pla especial: 4 en l’apartat de patrimoni arquitectònic, i 15 en l’apartat de
patrimoni arqueològic.
CRITERIS GENERALS

• Regular i incorporar el patrimoni arquitectònic i ambiental com un element clau de la nova ordenació.
La preservació i conservació del conjunt patrimonial del municipi ha de passar a tenir un protagonisme
singular en l’ordenació, que emani del nou planejament general i que faci seves les propostes generals
contingudes en el Catàleg, integrant en la normativa del Pla les determinacions respecte la
preservació i conservació del conjunt patrimonial edificat.
• Estudiar amb cura les disposicions comunes i particulars de cada element o edifici inclòs en el Catàleg
(segons el seu nivell de protecció) i corregir, si cal, les condicions urbanístiques que defineix el PGOU
98 sobre aquests elements o edificis per evitar possibles contradiccions.
• Revisar si és necessària la incorporació de nous elements al Catàleg vigent. En especial, cal parar
Portada del catàleg del Patrimoni de Sentmenat.

esment als elements inventariats pel Departament de Cultura de la Generalitat no contemplats en el
Catàleg vigent. Preveure la incorporació d’altres elements no arquitectònics com paratges, arbrat, fonts,
etc.
• Eliminar del Catàleg els béns desapareguts o fora del terme municipal, proposar la descatalogació
d’aquells elements que, a data d’avui, han perdut els valors pels que van ser incorporats o proposar el
canvi de nivell de catalogació d’alguns béns.
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II. OBJECTIUS, PROPOSTES I SOLUCIONS GENERALS DE L’ORDENACIÓ
Els objectius, les propostes i les solucions generals que es presenten en aquest Avanç de planejament
s’estructuren en base a vuit grans blocs temàtics que es relacionen a continuació:
• Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial.
• Ordenar el conjunt del sòl no urbanitzable preservant els espais i els elements de valor.
• Estructurar el municipi a partir dels espais lliures.
• Equipar Sentmenat de forma equilibrada i integral.
• Dimensionar Sentmenat de forma quantitativa i qualitativa.
• Dimensionat quantitatiu i qualitatiu dels nous sòls productius.
• Integrar el patrimoni i el paisatge de l’entorn.
• Ajustar la regulació de l’edificació i qualificació del sòl.

1. ORDENAR LES INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT URBANA I TERRITORIAL
Les infraestructures tenen un paper bàsic en l’ordenació del territori i de les ciutats, pobles i viles. En el cas
de Sentmenat, l’ordenació de les diferents infraestructures de mobilitat territorial, fonamentalment les
viàries, suposaran un canvi significatiu en les relacions i en el paisatge del municipi i de la comarca del Vallès
Occidental. Precisament coincideix amb el moment de la redacció del nou POUM de Sentmenat el projecte i
la planificació d’algunes d’aquestes grans infraestructures territorials.
Per una part, la planificació d’aquestes infraestructures territorials ha de suposar per la vila de Sentmenat
una oportunitat de garantir unes millors connexions externes i, per l’altra, l’ocasió per millorar la cohesió
interna de la vila i la seva interrelació entre les diferents parts, incorporant en el Pla el projecte d’aquestes
infraestructures, no com una reserva de sòl a executar en el futur, sinó fent de les mateixes els elements
estructurals d’aquest nou model urbà. Aquest principi s’haurà d’integrar en el nou Pla a partir de les
determinacions ja explicitades en l’apartat de Diagnosi i Criteris del POUM de Sentmenat i que constitueixen
la base de la proposta del Pla:
- Garantir la connectivitat territorial.
- Evitar les interferències entre la mobilitat territorial i la mobilitat urbana.
- Definir i jerarquitzar la xarxa de camins rurals.
- Definir la xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova.
En aquest sentit, les infraestructures de mobilitat viària es proposen formant part d’una estratègia general
de ciutat vertebrada i ben relacionada amb el territori exterior i, a la vegada, més ben interconnectada
internament.

Estructura territorial. Proposta

1.1. GARANTIR LA CONNECTIVITAT TERRITORIAL
La posició geogràfica del terme municipal de Sentmenat en relació als sistemes territorials ha comportat que
hagi esdevingut històricament un “cul de sac” i, per tant, un territori caracteritzat per la mancança de bones
connexions amb la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona. En els moments actuals, aquesta manca
d’infraestructures viàries i ferroviàries li atorguen al municipi un baix nivell d’accessibilitat territorial i, per
tant, una baixa competitivitat per a captar nova població i noves activitats econòmiques.
Els reptes de futur del municipi passen, en gran part, per la concreció dels projectes de les infraestructures
de mobilitat que actualment es troben previstes al planejament territorial, tenint en compte el seu potencial
com elements catalitzadors de processos de regeneració urbana.
En aquest apartat s’inclouen les actuacions definides pel planejament de nivell jeràrquic superior o les

Actuacions previstes pel PTMB.

actuacions que afecten l’àmbit municipal de Sentmenat sense que l’Ajuntament hi tingui competències
directes. En aquest sentit es proposen actuacions encaminades a reclamar a les altres administracions
competents el compliment de les accions contemplades en el planejament de la seva competència o
proposar d’altres no contemplades amb l’objectiu de potenciar la utilització de modes de transport més
sostenibles en el municipi. Les actuacions previstes que afecten al municipi de Sentmenat són, entre altres:
1- El nou traçat del 4rt Cinturó o Ronda del Vallès.
2- La millora i variants de l’eix del sistema Sentmenat – Polinyà - Santa Perpètua - la Llagosta.
3- La millora i variants de l’eix Castellar – Sentmenat – Caldes de Montbui – Lliçà d’Amunt – Canovelles.

Reserva per al 4rt cinturó que es proposa eliminar.
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Al respecte del traçat de la Ronda del Vallès, aquest Avanç de Pla proposa desdibuixar la reserva viària
efectuada pel PGOU 98 per al pas del 4rt Cinturó, en tant que no coincideix amb cap dels traçats proposats
pel Ministerio de Fomento ni pel PTMB, i mantenir-se a l’espera de conèixer les alternatives a definir en els
estudis informatius sectorials que han de tramitar-se en un futur.
Al respecte de les actuacions proposades pel PTMB per tal de millorar la xarxa secundària i suburbana del
sistema d’infraestructures de mobilitat del sistema de la plana del Vallès, l’Avanç contempla i considera
urgent la millora del traçat de les carreteres que donen accés al municipi, amb el conseqüent estalvi
d’alguns dels revols que tenen el traçats actuals, però no considera necessàries les variants proposades a
ponent i al nord del nucli de Sentmenat (veure apartat següent).

1.2. EVITAR LES INTERFERÈNCIES ENTRE LA MOBILITAT TERRITORIAL I LA MOBILITAT URBANA
La redacció del nou POUM és una oportunitat única per fer coherent el projecte de les infraestructures
territorials i el projecte municipal i, en aquest sentit, el moment és idoni per tal de plantejar el futur
funcionament viari de la vila de Sentmenat en els propers anys.
L’anàlisi efectuat a partir de la memòria de la informació i les conclusions dels tallers de participació
efectuats amb la ciutadania constaten que, en l’actualitat, es produeixen interferències entre la mobilitat
territorial i la mobilitat urbana.
La xarxa viària bàsica de Sentmenat s’articula a partir del passeig d’Anselm Clavé, que creua el centre urbà
en direcció sud - nord, sent aquest eix tangencial a una anella formada pels carrers de màxima continuïtat
circulatòria en una única direcció i que encerclen el nucli històric. D’aquesta anella en surten els radis
corresponents als quatre accessos territorials, que suporten una intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles
força important:
carretera

punt

IMD

% pesants

C-1415a a Castellar del Vallès

A

6.556 vehicles/dia

2,97%

C-1413a a Caldes de Montbui

B

6.906 vehicles/dia

4,13%

C-1413a a Sabadell

C

3.513 vehicles/dia

1,23%

B-142 a Polinyà

D

7.713 vehicles/dia

15,08%

El passeig d’Anselm Clavé, per la seva posició central entre les carreteres de mobilitat territorial i per ser
l’eix principal de la mobilitat urbana de Sentmenat, té greus problemes de congestió juntament amb tot el
que això comporta. És també recorregut obligatori pels camions que accedeixen al terme pel sud i necessiten
arribar als polígons d’activitat econòmica situats a l’est del nucli residencial.
Xarxa viària territorial.
Un dels objectius prioritaris de l’Avanç de POUM és el de canalitzar la mobilitat territorial sense
interferències amb la mobilitat urbana i preservant el nucli urbà de les diferents circulacions i trànsits de pas
que, avui en dia, condicionen la xarxa interior per la forta pressió que han de suportar per una mobilitat
aliena al mateix funcionament de la vila:
- alliberar la trama viària urbana del pas de vehicles pesants que es dirigeixen al polígon de Can Clapers; i
- alliberar la trama viària urbana dels vehicles de pas provinents de Castellar del Vallès.
Per tal de garantir l’assoliment d’aquest objectiu, en les diferents instàncies de participació ciutadana s’han
plantejat algunes alternatives al respecte:
ALTERNATIVA ZERO

El PGOU 98 preveia les següents actuacions, no executades a dia d’avui:
• Variant oest. La traça prevista s’inicia en el punt en el que s’uneixen la carretera B-142, provinent de
Polinyà, amb la carretera C-1413a, provinent de Sabadell. En aquest punt es preveia un enllaç en forma
d’ellipse. Mitjançant un traçat recte d’uns 1.500 metres, pràcticament parallel a la línia d’alta tensió i
al torrent del Cosidor, s’uneix aquest punt amb el punt quilomètric 31 de la carretera C-1415a provinent
de Castellar del Vallès. En aquest punt es preveu un enllaç en forma de T.
• Variant nord. Es preveia la connexió de la carretera C-1415a, provinent de Castellar del Vallès, amb la
carretera C-1413a, en direcció a Caldes de Montbui. El traçat s’inicia un cop la carretera C-1415a creua la
riera de Sentmenat i gira cap al sud, convertint-se en l’avinguda de Terrassa. En aquest punt es preveia
un enllaç en rotonda. Mitjançant un traçat en forma d’arc d’uns 500 metres de longitud, s’enllaçaria
aquest punt amb la rotonda del polígon del Mas d’en Cisa. Es preveia l’execució d’un fals túnel que
facilités la connexió entre el nucli de Sentmenat i l’entorn del Castell de Sentmenat.
Analitzades totes dues variants, es descarten pel seu impacte sobre el territori i per que no assoleixen
l’objectiu principal de canalitzar la mobilitat territorial que es dirigeix cap als polígons d’activitat econòmica
Alternativa 0.
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ALTERNATIVA I

S’ha analitzat un traçat alternatiu de la variant oest prevista pel Pla territorial metropolità de Barcelona:
• Variant oest. El PTMB preveu aquesta variant amb un traçat similar al del PGOU 98. La diferència es
concreta en que l’enllaç amb la carretera de Castellar del Vallès es situa més proper al nucli de
Sentmenat, just en la prolongació prevista pel PGOU per a l’avinguda de Salvador Espriu en el
desenvolupament del sector de sòl urbanitzable delimitat S1. Can Costa nord, al costat de la masia de
Can Ramoneda.
• Variant nord. Pel que es pot apreciar en els plànols d’escala petita, la traça del PTMB coincideix amb la
prevista pel planejament vigent.
Malgrat la traça de la variant oest té un recorregut menor a la prevista pel planejament vigent i enllaça
millor amb la xarxa de mobilitat urbana de Sentmenat, es descarten les dues variants proposades pel PTMB
Alternativa I.

pel seu impacte sobre el territori i per que no assoleixen l’objectiu principal de canalitzar la mobilitat
territorial que es dirigeix cap als polígons d’activitat econòmica situats a l’est del nucli residencial sense
interferir en la mobilitat interna de la vila de Sentmenat.
ALTERNATIVA II

S’ha analitzat un traçat alternatiu de la variant nord plantejada per alguns dels industrials del polígon del
Mas d’en Cisa:
• Variant nord. Es defineix una traça més allunyada del nucli urbà, per damunt de l’escola del
l’Immaculat cor de Maria, el Castell de Sentmenat i el polígon industrial Mas d’en Cisa. La traça s’inicia
en punt quilomètric 31 de la carretera C-1415a provinent de Castellar del Vallès, coincidint amb l’enllaç
amb la variant oest prevista pel PGOU. En aquest punt es preveu un enllaç en forma de rotonda.
Mitjançant un traçat sinuós d’uns 2.000 metres de longitud, s’enllaçaria aquest punt amb la carretera C1413a un cop creuat el torrent d’en Baell (passat el punt quilomètric 33). En aquest punt també caldria
disposar una rotonda. Per tal de facilitar l’accés a les àrees d’activitat econòmica es podria situar una
rotonda d’enllaç amb la prolongació de l’avinguda Principal del polígon de Can Clapers.
Malgrat que aquest traçat permet que molts dels elements urbans que hi ha (cementiri, castell de
Alternativa II.

Sentmenat; ...) quedin integrats a la trama urbana, suposaria una barrera amb l’espai natural situat més al
nord. Així doncs, es descarta pel seu impacte sobre el territori i per que no assoleix l’objectiu principal de
canalitzar la mobilitat territorial que es dirigeix cal als polígons d’activitat econòmica situats a l’est del nucli
residencial sense interferir en la mobilitat interna de la vila de Sentmenat.
PROPOSTA DE L’AVANÇ DE POUM

La proposta que escull l’Avanç per tal d’alliberar el passeig d’Anselm Clavé i el passeig de la Torre Roja del
trànsit del pas dels vehicles pesants que es dirigeixen als polígons de llevant és la definició d’un nou accés
que connecti la carretera de Polinyà amb l’avinguda Principal del polígon de Can Clapers.
• Variant sud: El traçat s’inicia en el punt quilomètric 8 de la carretera B-142, just abans d’arribar al
polígon de Can Roure i es dirigeix cap al nord-est, creuant la riera de Sentmenat i la carena de la Serra
Barona, fins arribar al polígon de Can Clapers. Es tracta d’una recta d’uns 700 metres de longitud que
connecta aquests dos punts amb un pendent a l’entorn del 7%. El projecte hauria de preveure un viaducte
generós sobre la riera de Sentmenat per tal de permetre una bona integració de l’obra i la continuïtat del
espai fluvial.
La longitud de traçat d’aquesta variant o nou accés sud és menor que les altres alternatives contemplades, el
seu impacte sobre el territori també i aconsegueix l’objectiu principal de canalitzar la mobilitat territorial
que es dirigeix cal als polígons d’activitat econòmica situats a l’est del nucli residencial sense interferir en la
mobilitat interna de la vila de Sentmenat. Per tant, es considera la millor opció donat que concentra el flux
de vehicles pesants pel sud del municipi i els connecta amb el polígon industrial de Can Clapers i les seves
ampliacions.
La construcció d’aquest nou accés sud al polígon haurà d’anar acompanyada de mesures de pacificació del
trànsit en el passeig d’Anselm Clavé amb l’objectiu d’alliberar la trama viària urbana dels vehicles de pas
provinents de Castellar del Vallès. Cal tenir present que, a la llarga, un cop s’executi la Ronda Est de
Sabadell prevista pel PTMB, el nombre de vehicles procedents de Castellar del Vallès disminuirà.
Proposta.

1.3. DEFINIR I JERARQUITZAR LA XARXA DE CAMINS RURALS
El municipi de Sentmenat disposa d’un catàleg dels camins rurals en el que no hi consta, de forma específica,
una jerarquia en base als usos existents i previstos.
Els camins rurals es poden entendre com l’extensió dels itineraris de mobilitat tova del sòl urbà en el sòl no
urbanitzable, connectant la vila amb els diferents enclavaments territorials i, alhora, conduint les
infraestructures viàries urbanes cap a aquests indrets. Independentment de la seva titularitat pública o
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privada, el seu caràcter estructurador del sòl no urbanitzable i de dotació d’infraestructures d’autoprotecció
els fa ser una infraestructura estratègica i, per tant, ha de ser necessàriament regulada pel POUM.
La proposta de l’Avanç de POUM és que el nou POUM defineixi la xarxa de camins rurals establint la seva
jerarquia, condicions d’ordenació i amplades, per tal d’aprofitar el seu potencial per enllaçar els nuclis
urbans tant entre ells com aquests amb el territori que els envolta. Aquesta jerarquització ha de permetre
definir la seva geometria, les infraestructures i el nivell d’intervenció per a cadascun d’ells. Aquestes
funcions i morfologia tindran especial importància per a la prevenció dels incendis forestals.
Així mateix, la xarxa de camins rurals haurà d’estar ben lligada a l’estructura del sistema d’espais lliures
urbans i a la xarxa de carrers verds, per tal de fomentar la connexió de la vila amb el territori de l’entorn.
Una altre cosa a destacar de la proposta de l’Avanç de POUM que divergeix respecte al que preveia el PGOU
98, és el manteniment del caràcter rural de la traça que relaciona Sentmenat amb Palau Solità i Plegamans a
partir de la rotonda a on arriba la variant sud. Aquesta traça enllaça el Camí Ral de Barcelona (ja dintre del
nucli de Sentmenat), seguit del carrer de Serra Barona i continuat per la carretera de Sentmenat. Aquesta
Traça entre Sentmenat i Palau-solità i
Plegamans.

traça històrica té la particularitat de resseguir una carena la qual cosa el dota d'unes vistes i un transitar
molt adient i agradable per a la mobilitat tova.

1.4. DEFINIR LA XARXA D’EIXOS CÍVICS, CARRERS VERDS I DE MOBILITAT TOVA
La proposta d’aquest Avanç de POUM respecte la nova ordenació de la xarxa viària urbana passa per
modificar el model actual per un model en xarxa jerarquitzada, amb la integració de les noves
infraestructures territorials en el projecte futur del municipi, que ordeni la mobilitat territorial i pugui
alliberar per la mobilitat tova (amb preferència pels itineraris per a vianants), la xarxa de carrers que han
conformat les seves traces històriques.
L’objectiu és potenciar una mobilitat activa i amb prioritat pels vianants en el centre urbà de la Vila, i per
proximitat també connectar-lo amb Can Vinyals, així com definir les millores en les vies perimetrals per tal
d’evitar les interferències que provoca la mobilitat territorial.
La proposta de definició de la xarxa de mobilitat interior, constituïda per eixos cívics, carrers verds i de
mobilitat tova, es realitza complementant el model actualment existent i aplicant sobre el mateix un criteri
d’optimització de la secció viària de tal manera que, en la mesura del possible, es pugui fer compatible la
implantació d’una o dues franges arbrades en l’actual secció en la que, normalment, apareix un espai
Connexió tova entre Can Vinyals i la Vila.

reservat per l’aparcament en la via pública.
La intensitat i el gra de la xarxa de carrers verds hauria de ser tal que en qualsevol cas i a una distància no
superior a 100 metres de casa sigui possible disposar d’un carrer arbrat que condueixi el recorregut cap a una
“peça verda” (parc o plaça) dels previstos en el Pla.
L’anàlisi de les diferents seccions existents permetrà agrupar els carrers en funció de la seva amplada en:
carrers estrets, carrers mitjans i carrers amples. En el primer cas la secció del carrer serà bàsicament
peatonal i arbrada, en el segon cas el carrer podrà incorporar carrils de circulació, aparcament, voreres de
passeig i elements arbrats. En el darrer cas, el dels carrers amples, les avingudes o els passeigs ja presenten,
si més no en algun tram, franges arbrades i amb un o dos cordons d’aparcament que l’acompanyen.
La xarxa de carrers verds serà complementària de l’atenció preferent al vianant en aquelles àrees de
prioritat invertida que es puguin definir en el Pla i a la definició dels itineraris de bicicletes que es prevegi
anar incorporant a la ja existent (només s'ha identificat un petit tram de carril bici davant l'escola Corazón
Inmaculado de María...) i estendre fins disposar d’una petita xarxa que possibiliti el desplaçament per
l’interior de la Vila i, especialment, la seva relació amb el territori de l'entorn, de forma que la xarxa
s’estengui fins la connexió amb els camins rurals del territori del voltant de Sentmenat.
Sobre aquests eixos, el Pla establirà mesures de foment i d’estímul de la localització de les activitats
comercials i econòmiques, a la vegada que regularà normativament les millors condicions per l’assentament
d’activitats més compatibles amb el trànsit peatonal, defugint aquelles activitats que generin major
presència del vehicle rodat (tallers de reparacions, concessionaris, rentat de vehicles, etc.…). Els projectes
d’urbanització, per la seva part, procuraran aplicar criteris que tinguin en compte el caràcter de vianants
d’aquestes àrees. La proposta dels carrers cívics (verds, vianants i bicicletes) parteix de la pretensió
d’equilibrar l’ús del trànsit rodat amb el passeig dels vianants i entendre que algunes d’aquestes vies són
essencials per a la representativitat de la forma urbana i per la potenciació dels usos.
La xarxa cívica plantejada procurarà interconnectar les diferents parts de la vila de Sentmenat: Can Palau,
Can Baixeres, Serrabarona, Can Vilar, etc... i la seva totalitat amb el ric entorn natural on s’ubica. En aquest
sentit, s’implementaran els eixos verds en coordinació amb la xarxa de camins existents de manera que
aquests en representin una extensió al sòl no urbanitzable garantint el pas d’escala adequat entre els espais
lliures urbans i els d’escala territorial. Seran un dels protagonistes que conformaran les portes urbanes-rurals

Fluxes rodats i peatonals.
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planteja establir la jerarquia, condicions d’ordenació i amplades de la xarxa de camins rurals, optimitzar-la
com un element més de la riquesa del municipi tant natural com cultural i paisatgística.
L’avanç de Pla ha mantingut respecte al PGOU 98 la intenció d’obrir el carrer Francesc Layret per enllaçar-lo
amb el carrer Gaudí i d’aquesta manera oferir una millor accessibilitat transversal al nucli per connectar la
zona de Can Perich amb la zona de l’escola de Can Sorts i del camp de futbol. A la vegada es situa en el seu
punt mig les cases de Cal Milionari, edifici amb potencial per esdevenir un lloc cívic i d’activitat per els
ciutadans.
Hi ha un seguit d’actuacions d’urbanització que es poden anar realitzant amb l’objectiu de millorar de la
mobilitat dels vianants:
- Ampliar la xarxa de carrers amb prioritat invertida al centre urbà: Es proposa crear noves zones de
prioritat invertida on la mobilitat a peu i en vehicle a motor intercanvien els papers, de manera que sigui
el vianant el que disposi de tota la calçada per al seu ús i el cotxe el que ha d’adaptar-se a la velocitat i
Enllaç del carrer Francesc Layret i carrer Gaudí.

al ritme de desplaçament del primer.
- Creació de zones 30: Aquestes zones es caracteritzen per ser un conjunt de carrers que conformen un
entorn urbà segur, amable i tranquil on l’activitat que es genera no té la pressió permanent del trànsit i
on es factible la reducció de la velocitat de circulació a 30 km/hora per un ús més sostenible de la via
pública.
- Eixamplament i/o construcció de voreres: Es proposa l’eixamplament de totes aquelles voreres o
trams de voreres amb amplades inferiors als 1,20 metres i les voreres de la xarxa bàsica de vianants
inferiors a 0,90 metres d’amplada útil fins a assolir com a mínim l’amplada útil accessible.
- Supressió de barreres arquitectòniques: Eliminar o recollocar aquells elements (bancs, papereres,
jardineres, senyals, etc.) que dificulten el pas per la vorera i que impedeixen el lliure moviment de tots
els ciutadans de manera que cap minusvalidesa física no sigui impediment per fer una vida normal, pel
que fa a la mobilitat en un entorn urbà.
- Adequació dels passos de vianants: Adequar els guals no accessibles o mal dissenyats dels passos de
vianants existents.

Respecte l’estratègia de l’aparcament, el Pla haurà d’incorporar la proposta d’ampliació de les places
d’aparcament en l’àrea situada a l’entorn de l’anell central de la vila, de forma que es puguin alliberar
aparcaments de la via pública del centre històric, per tal d’obtenir una millor qualitat urbana de l’espai
carrer. Al mateix temps, la proposta haurà d’incorporar espais específics d’aparcament en els equipaments i
espais de major afluència ciutadana. Fora d’aquest espai central, en els espais on es localitza la major part
Carrers del nucli a estudiar per ampliar la xarxa de carrers amb prioritat
invertida.

del creixement quantitatiu del dimensionat pel Pla i allà on es situen les noves actuacions de transformació i
extensió, el Pla haurà de preveure una normativa exigent en la dotació de les places d’aparcament, restant
en la via pública un espai complementari d’aparcament integrat en el projecte del carrer o en espais a l'aire
lliure, de situacions temporals o permanents.
Al respecte del transport públic, caldrà vetllar per la implementació de les mesures previstes en el Pla de
mobilitat de la Regió metropolitana de Barcelona 2013-2018 (PDM RMB): noves línies de transport públic;
millores de serveis específics de transport interurbà; i millores d’accessibilitat a les parades d’autobús urbà.
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2. ORDENAR EL CONJUNT DEL SÒL NO URBANITZABLE PRESERVANT ELS ESPAIS
I ELS ELEMENTS DE VALOR
Aquest principi s’haurà d’integrar en el nou Pla a partir de les determinacions ja explicitades en l’apartat de
Diagnosi i Criteris del POUM de Sentmenat i que constitueixen la base de la proposta del Pla:
- Protegir el sòl que no sigui necessari per a l’extensió.
- Ampliar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
- Regular el sòl no urbanitzable en base a les unitats de paisatge.
- Conservar el potencial del sector agrari.
- Identificar les construccions rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació.
- Tractar les activitats econòmiques existents que presenten problemes d’integració.

2.1.PROTEGIR EL SÒL QUE NO SIGUI NECESSARI PER A L’EXTENSIÓ
L’Avanç de POUM dona compliment a la determinació del PTMB de protegir la totalitat del sòl no
urbanitzable del terme municipi de Sentmenat com a espais de protecció especial pel seu interès natural i
agrari, tret del sòl necessari per a l’ampliació del polígon de Can Clapers, en concret 7,9 ha (veure apartat
corresponent).
Pel contrari, proposa desclassificar un total de 34,5 ha de sòl que, en compliment de l’article 2.22 de les
Normes d’ordenació territorial del PTMB, el sòl urbanitzable no delimitat que desclassifiqui el nou POUM
esdevindrà espai de protecció especial en tant que és la categoria del sistema d’espais oberts a la que està
adscrita l’àrea amb la qual manté continuïtat morfològica. Tot amb tot, el balanç resultant de les dues
propostes comporta un increment de 26,6 ha de sòl protegit especialment.
Ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt a Sentmenat.

2.2. AMPLIAR EL PARC NATURAL
El municipi de Sentmenat presenta una funció connectora significativa al nord del municipi, on hi ha la
coberta forestal més densa, situada entre els espais naturals de Sant Llorenç del Munt, Gallifa i els Cingles de
Bertí, que connecten amb el Parc Natural del Montseny.
La proposta de l’Avanç de Pla d’incloure aquests sòls dins de la delimitació del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac es basa en el potencial d’aquestes característiques de l’àmbit i situa Sentmenat en un
àmbit estratègic a nivell de connexió ecològica.
Cal tenir present que incloure aquests sòls dins del Parc Natural genera servituds però, alhora generaria
recursos per al manteniment de les masses forestals.

2.3. REGULAR LES UNITATS DE PAISATGE. CONSERVAR EL POTENCIAL DEL SECTOR AGRARI
Es proposen dues alternatives, a més de la 0, que es corresponen a:
Alternativa 1. Ordenació clàssica del SNU:
L’ordenació del SNU es realitza en base a una descripció molt bàsica de l’estructura territorial, en funció de
les grans unitats presents a l’àmbit. Aquestes unitats s’han caracteritzat a partir de la integració dels
diversos usos definits en el mapa de cobertes:
- Sòl forestal de protecció – Sòl forestal ordinari.
- Sòl agrícola de protecció – Sòl agrícola de valor – Sòl agrícola ordinari.
Alternativa 2. Ordenació en base als components de qualificació:
L’ordenació d’aquesta alternativa es fonamenta en quatre pilars:
- L’escala territorial (unitats de paisatge com a unitats de qualificació).
- Els components de qualificació (cobertura del sòl actual o potencial).
- Els usos discordants amb els objectius del sòl no urbanitzable.
- Les infraestructures del sòl no urbanitzable.
D’acord amb allò exposat en els documents d’informació i concretat en la diagnosi d’aquest Avanç, es
proposa que el nou POUM reguli el sòl no urbanitzable en base a l’establiment d’unes zones específiques
estables assimilables a les unitats morfològiques (serra Cavallera, serra de Can Palau i plana vallesana), i a
uns components de qualificació variables, establerts en funció de la cobertura actual o potencial,
determinada a partir de la vocació de cada tipus de sòl i de la resistència o tendència natural als canvis en
un o altre sentit, incorporant criteris de protecció del sòl, dels valors naturals i ecològics i de les activitats
Les tres unitats de paisatge.
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2.4. IDENTIFICAR LES CONSTRUCCIONS RURALS SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCIÓ O
REHABILITACIÓ
El PGOU 98 va recollir en quatre inventaris un nombre considerable d’edificacions existents en el sòl
classificat com a no urbanitzable (cases rurals, habitatges, granges i indústries). Els inventaris inclouen 17
habitatges agrícoles o ramaders; 95 habitatges; 31 granges i 16 activitats (restaurants, hivernacles, adobs,
embalatges).
L’any 2006 la CTUB va donar la conformitat al text refós de la modificació puntual del PGOU per a la
incorporació d’uns habitatges del paratge de Guanta en l’inventari d’edificacions existents en sòl no
urbanitzable. Aquest document incorporava 23 edificacions situades al paratge del bosc de Guanta a
l’Inventari d’habitatges no afectes a explotació de tipus agrícola, ramader o forestal. 5 d’ells es consideren
implantats legalment, la resta no.
No podem considerar que el municipi de Sentmenat disposi del catàleg específic de les construccions
situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació que preveu l’article 50.2
del TRLU, raó per la qual caldrà que el nou POUM o un pla especial urbanístic identifiqui aquestes
construccions.
Per a l’elaboració del catàleg específic de les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de
reconstrucció o de rehabilitació caldrà tenir en compte les directrius marcades pel Departament de la
Generalitat competent en la matèria. Aquestes directrius fixen l’any 1956 com a punt de partida. Aquest any
es va aprovar la Llei estatal del sòl on quedaven legalitzades les edificacions en sòl no urbanitzable
construïdes amb anterioritat. D’acord amb el criteri anterior, seran catalogables les masies i cases rurals
anteriors al 1956. També podran incloure’s en el catàleg altres construccions anteriors a l’entrada en vigor
del primer instrument de planejament urbanístic general del municipi (en aquest cas l’any 1978).

Edificacions en SNU. Habitatge agrícola o ramader i habitatge ordinari.

En una primera fase caldrà analitzar els aspectes de planejament que condicionen la redacció del catàleg
específic de les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació
del municipi de Sentmenat, justificant la inclusió de masies, cases rurals i altres construccions al catàleg que
ens ocupa, atenent al seu àmbit específic i establint una proposta inicial de regulació.
L'anàlisi es complementarà amb un treball de camp, visitant els elements a inventariar, realitzant un
reportatge fotogràfic de tots els volums que conformen el conjunt i la pressa de dades necessàries per la
seva descripció, que s'incorporaran a la corresponent fitxa. Els aspectes analitzats quedaran recollits en la
memòria informativa, en les fitxes dels elements i, els que es requereixin, en els plànols informatius.
A nivell justificatiu, caldrà determinar els objectius del catàleg, els criteris per a la incorporació dels
elements i una proposta inicial de regulació. S'elaborarà un llistat final de les construccions indicant si es
proposen catalogar o no. Aquests aspectes es recolliran en la memòria justificativa. Els elements inventariats
s'hauran de grafiar en un plànol de localització sobre una base territorial o ortofoto.

2.5. TRACTAR LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES EXISTENTS QUE PRESENTEN PROBLEMES
D’INTEGRACIÓ
Caldrà que el nou POUM analitzi i avaluï les activitats econòmiques implantades en el sòl no urbanitzable
que, actualment, presenten conflictes d’integració paisatgística i discordança respecte l’ordenament legal
vigent i proposi el tractament urbanístic més adequat, dins del marc de la legislació vigent.
D’acord amb l’article 2.21 de les Normes d’ordenació territorial del PTMB, les construccions, installacions i
parcellacions urbanístiques no emparades pel planejament urbanístic situades en sòl no urbanitzable que
han quedat incloses en espais de protecció especial tenen assignat de manera general l’objectiu d’extinció
Edificacions en SNU. Granges i activitats industrials.

per la seva incompatibilitat amb la funció del sistema d’espais oberts.
Quan no sigui plantejable una extinció a curt termini amb mitjans proporcionats, per motius d’índole social o
econòmics, les edificacions resten en situació de fora d’ordenació, sense perjudici que es puguin acordar
fórmules d’extinció diferida.
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3. ESTRUCTURAR EL MUNICIPI A PARTIR DELS ESPAIS LLIURES
L’estructura del sistema d’espais lliures s’aborda a partir del reconeixement realitzat en els documents
d’informació i en la diagnosi, segons la qual no es detecten dèficits quantitatius ni qualitatius però sí
s’aprecien carències en el seu funcionament com a sistema, ja que existeix una fragmentació entre ells. No
obstant això, el municipi presenta un clar potencial estratègic com espai estructurador entre les diferents
peces territorials i urbanes que haurà d’orientar el projecte del nou planejament municipal.
L’Avanç de POUM proposa una millora d’aquesta condició verda de Sentmenat, integrant els verds urbans del
municipi en un sistema estructurat de relacions, on l’espai lliure faci a la vegada la doble funció de
connector i límit entre la urbs consolidada i compacta i el sòl no urbanitzable. Aquest principi s’haurà
d’integrar en el nou Pla a partir de les determinacions ja explicitades en l’apartat de Diagnosi i Criteris del
POUM de Sentmenat i que constitueixen la base de la proposta del Pla:
- Abordar l’ordenació del territori com a un sistema sencer.
- Interconnectar les peces d’espais lliures.
- Millorar la qualitat dels espais lliures de proximitat.
- Potenciar els espais de referència.
L’objectiu final serà disposar d’una trama verda composta per “àrees” i “itineraris” relacionats i
interconnectats de tal forma que tot actuï com un sistema de relacions jerarquitzades, on coexisteixen
ordres i papers diversos a cada espai i connector, i on sigui possible una transició entre la ciutat compacta i
el territori natural de l’entorn no urbanitzat, actuant com un connector més i no com una barrera imposada
al creixement de la ciutat. El nou POUM haurà d’incorporar el valor del sòl lliure com un element de millora
de la qualitat de vida dels ciutadans i on les zones verdes s’entenguin constituents d’una estructura bàsica
O.2 Estructura urbana.

fonamental de la definició del nou model urbà.

3.1. ABORDAR L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI COM A UN SISTEMA SENCER
Els espais lliures es poden tipificar d’acord amb el seu paper jeràrquic o relacional segons les diferents
escales d’ordenació urbana i territorial. Un paper definit per les seves dimensions, posició, distribució,
àmbits de servei i relacions entre components.
Des de l’escala local a la territorial podem identificar els següents tipus d’espais:
- espais de proximitat, poden ser de petita dimensió (uns 500 m²) i són aquells que adequadament
distribuïts en el teixit urbà garanteixen un àmbit de servei de distàncies curtes.
- espais de referència urbana, són els espais que per la seva dimensió (1 ha o més), posició i singularitat
han d’exercir com àmbits de referència en el conjunt de la ciutat.
- espais territorials, són aquells espais que corresponen a les grans unitats de la matriu biofísica i el
paisatge del territori, com per exemple àrees forestals, àrees fluvials, àrees de costa, elements
topogràfics, etc.
El conjunt d’espais públics d’un municipi hauria de constituir el que denominem “sistema d’espais lliures” en
el que tots els espais des de l’escala territorial a l’escala de proximitat estan interconnectats, garantint la
seva continuïtat ecològica.
La posició de la vila de Sentmenat, emplaçada entre el torrent del Cosidor i el torrent d’en Baell, amb la
riera de Sentmenat integrada dins la trama urbana en sentit longitudinal, conjuntament amb la seva condició
de nucli intermedi, li confereixen una qualitat de Vila en contacte amb l’entorn natural proper, que vindrà
reforçada pel projecte dels elements verds que han de garantir aquesta continuïtat.
La xarxa dels grans espais territorials inclou tant els ambients més muntanyencs del terme (la serra
Cavallera i la serra de Can Palau), com les parts de major valor agronòmic. Aquest mosaic d’àrees naturals
conformen l’espai rural (natural i agrari) de l’entorn de Sentmenat.
Partint del concepte de ciutat-mosaic territorial, es posa de manifest la necessitat d’abordar l'ordenació dels
sistemes naturals des de la consideració del territori com a un sistema sencer. El conjunt dels espais lliures
forma un sistema de vital importància en el manteniment dels principals processos ecològics i territorials.
A banda de generar biodiversitat i oferir un espai verd de qualitat, caldria que el nou POUM identifiqués el
potencial programàtic dels espais lliures segons la seva morfologia, situació dintre del municipi o segons els
teixits que els envolten i amb què connecten. D’aquesta manera podrem assegurar un millor funcionament
dels mateixos, augmentant-ne el seu ús i dotant-los d’una major diversitat.
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La xarxa de senders i itineraris territorials de l'Avanç de POUM
El rodal boscós i de natura de Sentmenat incita a conèixer-lo. El terme té raconades de gran bellesa, com el
Saltant de Guanta; les Coves del Comte; el Puig de la Creu; la Torre Roja; el Dolmen de la Serra Cavallera; la
Font de la Fagina i el Salt del Montllor.
El present document d’Avanç de POUM recull la xarxa de camins rurals, senders i itineraris de la natura que
garanteixen un bon accés dels veïns i veïnes de Sentmenat al seu entorn natural, entre altres: la Ruta del
Mirador; Entorns de Sentmenat; Ruta de Can Senosa, el sender de petit recorregut circular de Sentmenat
(PR-C48), ...
Tampoc cal oblidar les possibilitats que ofereix la pròpia riera de Sentmenat com a ruta verda comunicant
Sentmenat amb Palau- Solità que constitueixi una peça de comunicació vallesana més amplia, per exemple,
també cap a Castellar del Vallès. Tot plegat demostra que l’entorn de Sentmenat és molt apte per a
excursions senzilles i que recorren indrets interessants culturalment. Aquest és un fet que destaca respecte a
d’altres municipis veïns.

3.2. INTERCONNECTAR LES PECES D’ESPAIS LLIURES
És de vital importància interconnectar les peces d’espais lliures (les places i els parcs) mitjançant una xarxa
d’itineraris verds que permeti establir les continuïtats des dels espais lliures urbans fins als parcs territorials.
El Pla haurà de preveure la formació d’un sistema que garanteixi la interconnexió entre les àrees verdes de
diferent dimensió que es delimiten (parcs territorials, espais de referència i espais de proximitat), i en la que
destaquen dos elements claus pel nou ordre de la vila:
- La definició d’una estructura general d’itineraris naturals - senders territorials que han
d’interconnectar la vila amb l’espai rural de l’entorn. Uns elements de connexió interior-exterior que
permetin mantenir aquesta privilegiada relació de ciutat i paisatge.
- La constitució d’una xarxa verda de mobilitat interior. La construcció d’una xarxa interior d’eixos
cívics i carrers arbrats (inclosa també en les propostes sobre la mobilitat) té una importància cabdal, al
permetre els fluxos i recorreguts diversos a l’interior de la vila, i establir un espai simbòlic i funcional de
primer ordre de la ciutat, que per la seva extensió i comunicació han de constituir una nova orientació en
el paisatge urbà actual de la ciutat.
També es considera important que aquests eixos cívics s’introdueixin dintre del polígon industrial de Can
Clapers de manera que esdevinguin talls en el teixit d’activitats econòmiques fent-lo permeable i, alhora,
fent accessible la part de la plana que hi ha a llevant del torrent d’en Baell i possibilitant, també, una
alternativa d’accés al cementiri municipal. Aquesta determinació ha d’anar acompanyada d’una regulació
normativa que possibiliti la installació d’usos terciaris i de serveis compatibles amb l’industrial, tal i com
s’apunta en l’apartat sobre els sòls productius.
Permeabilitat verda i tova del polígon de Can Clapers.

3.3. MILLORAR LA QUALITAT DELS ESPAIS LLIURES DE PROXIMITAT
Des dels espais de residència, les places i els parcs urbans constitueixen el primer lloc de servei lúdic a la
població i són, a la vegada, els que permeten l’acostament de les persones a l’espai lliure i a la vegetació.
Són el que anomenem “espais lliures de proximitat”.
Sentmenat ja compte amb una constellació de petits espais lliures de proximitat ben distribuïts arreu de la
vila. Tot i això, la població no percep aquests espais lliures com a espais de qualitat que incitin al seu ús.
La proposta de l’Avanç respecte als espais lliures de proximitat existents és:
- millorar la seva qualitat d’urbanització, en tant que la quantitat de sòl ja és suficient; i
- facilitar-ne l’accés a través de carrers verds i eixos cívics.
La proposta respecte els nous espais lliures de proximitat de les noves àrees d’extensió residencial és:
- projectar els nous espais lliures urbans com a complements dels existents, establint els vincles i
contactes dels diferents barris del municipi amb el territori natural de l’entorn;
- aconseguir una major proximitat d’aquestes peces als residents, definint espais cívics de relació i
intercanvi; i
- ordenar els espais lliures de proximitat definint espais d’identitat, com ja succeeix a altres places o
placetes de la vila de Sentmenat.
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3.4. POTENCIAR ELS ESPAIS DE REFERÈNCIA
Hi ha un ampli consens entre la població de Sentmenat en que la vila disposa de dos espais de referència de
diferents característiques i intensitats d’ús però amb un gran potencial.
La riera de Sentmenat com a parc urbà lineal i espai connector
La part residencial de la vila de Sentmenat està creuada de nord a sud per la riera de Sentmenat que recull
les aigües del Puig de la Creu, la muntanya de Can Fruitós, la vall d'Aiguasenosa i la Costa Llisa del Farell. La
riera de Sentmenat té un alt valor paisatgístic i mediambiental i és imprescindible que el nou POUM la integri
com a espai connector de la vila amb el seu entorn natural més proper. A l’interior de la ciutat la riera pren,
segons els seus trams, diferent forma i dimensió, podent diferenciar morfològicament en la seva secció tres
parts que possibiliten usos potencials diferents:
- El fons. Es correspon, majoritàriament, amb l’espai per on discorre l’aigua de forma intermitent i que
constitueix el llit del curs fluvial. És un espai condicionat a la conca fluvial i al transport i a la
canalització de l’aigua, de forma que no se li pot agregar cap ús públic estable.
- El balcó. Es correspon amb la part superior de la riera i coincideix, aproximadament, amb la cota en la
que hi ha assentada la vila, amb amplades i franges de molt diferent dimensió, ja que hi ha llocs on la
relació de l’espai públic amb el fons de la riera és inexistent i no té ni un petit espai per on abocar-se o
passejar, mentre que en altres parts aquest espai pren major amplada i ha de permetre la definició d’un
parc lineal de major dimensió i, per tant, amb capacitat d’acollir usos de passeig i de lleure associats a
aquesta peça de parc urbà.
- El vessant. És la part que relaciona la part inferior del fons de la riera amb la part superior del balcó i
que, en alguns trams, presenta un pendent força elevat, la qual cosa fa que sigui un espai més propi del
sòl no urbanitzable que no pas del sòl urbà, per la seva nulla capacitat d’acollir usos urbans.
La Riera i Can Perich, espais lliures de referència I estructurants.
Les propostes de l’Avanç del Pla per a potenciar el Parc de la Riera com a element estructurador dels espais
verds del poble són:
- donar continuïtat a les intervencions efectuades fins ara, millorant la seva urbanització
- condicionar un recorregut longitudinal que l’estructuri i permeti la seva continuïtat cap al nord i cap al
sud del territori;
- reforçar els accessos transversals que s’endinsessin cap al nucli urbà; i
- potenciar els espais amb efecte balcó sobre el parc.
L’ordenació de la riera de Sentmenat en el nou projecte del Pla ha de permetre configurar una vila
privilegiada i de qualitat respecte la seva relació amb els espais lliures, amb un gran parc urbà lineal que
funcioni com a espai connector.

Porta lineal de la riera + Porta equipada del Castell.

El Bosc de can Perich
En els diferents debats de la ciutadania s’ha constatat que no es percep el Bosc de can Perich com un espai
lliure d’ús cívic, però si se li reconeix un gran potencial per a usos de lleure (esportiu, pic-nic,...).
Les propostes de l’Avanç del Pla per reforçar el paper d’espai lliure de referència del Bosc de can Perich són:
- facilitar l’accessibilitat a aquest espai; i
- regular les activitats admeses.
La integració del Bosc de can Perich en el nou projecte del Pla ha de permetre configurar una vila
privilegiada i de qualitat respecte la seva relació amb els espais lliures, amb una gran àrea de lleure molt
propera a la població.
Els espais lliures de relació territorial i les portes urbanes-rurals

Porta equipada Can Palau.
Formen part d’aquests espais la Riera i el Bosc de can Perich però també altres espais lliures que, per la seva
dimensió i la seva localització, juguen un paper de frontissa entre el món urbà i l’agrari i són els encarregats
de la correcta transició entre aquests. És per això que també els podríem definir com a portes. Segons els
components que conformen aquests espais, podem trobar portes lineals (on l’element de transició principal
és un camí, recorregut o superfície), portes equipades (on el programa en forma part), portes front-mirador
(que per la seva fisonomia miren per sobre, s’exposen davant paisatges naturals o urbans), entre d’altres. El
nou POUM de Sentmenat haurà de considerar i plantejar tots aquests espais amb condició d’interstici entre el
sòl urbà i el sòl no urbanitzable.

Porta front-mirador torrent de Cosidor.
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4. EQUIPAR SENTMENAT DE FORMA EQUILIBRADA I INTEGRAL
Els equipaments, per la seva naturalesa i finalitat, esdevenen elements cabdals en la configuració de la
forma i el funcionament de la ciutat. A diferencia dels altres usos de desenvolupament majoritari i extensiu
(habitatge, indústria) els equipaments no defineixen, per ells mateixos, teixits de ciutat però, en canvi, la
seva presència és insubstituïble per a la formació d’aquests teixits de manera complerta. Aspectes com la
posició, la qualitat funcional, i la qualitat arquitectònica dels mateixos, són cabdals en la construcció de la
ciutat.
La definició del nou model del sistema d’equipaments, haurà de partir de tres criteris essencials:
- interconnectar els diferents equipaments amb els espais lliures del seu entorn;
- complementar les actuals dotacions existents i previstes; i
- replantejar les reserves d’equipaments i serveis tècnics en el sòl no urbanitzable.

4.1. INTERCONNECTAR ELS DIFERENTS EQUIPAMENTS AMB ELS ESPAIS LLIURES DEL SEU
ENTORN
La presència de les peces d’equipaments comunitaris 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 estratègica de qualificar els espais i els recorreguts per
damunt d’altres usos o implantacions.
Cal procurar per la interconnexió dels diferents equipaments comunitaris amb els espais lliures del seu
entorn i, a través d’aquests, amb els altres equipaments del municipi, per tal de crear un sistema clar
d’activitat social i qualitat de vida.
Sumant-se i en coordinació a les propostes ja mencionades anteriorment en matèria de mobilitat (la creació
de la xarxa d’eixos cívics) i en matèria d’espais lliures (la interconnexió d’aquests) els equipaments, tant
existents com plantejats, han d’entendre’s qualificant l’espai com a referents en el desplaçament dins la
ciutat també de manera interconnectada.

4.2. COMPLETAR LES ACTUALS DOTACIONS EXISTENTS I PREVISTES
Cal complementar les actuals dotacions existents i previstes en funció de les noves necessitats que es
generaran a partir dels possibles escenaris de població i dels horitzons màxims del Pla. Aquestes previsions
han de tenir especial cura en la identificació no només dels aspectes quantitatius generals de les noves
demandes, si no 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 l’evolució de la població ja
existent.
Equipaments docents
En general, la principal atenció que li ha de correspondre a un document de planejament general respecte la
reserva dels equipaments, és la que va vinculada a la localització dels nous centres d’ensenyament, per la
Equipaments de nova creació amb potencial d’ús docent.

dimensió més gran d’aquestes peces, i per la seva condició escalar de la necessitat, on sovint a partir de
l’acumulació de diferents sectors, que en sí mateixos no arriben al llindar de la necessitat d’una escola,
aquesta apareix per l’agregació de la població resident dels diferents sectors de menor dimensió.
En aquest sentit, en base als horitzons màxims de dimensionat del Pla que aquest Avanç considera i que
seran desenvolupats més extensament a l’apartat II.5 d’aquesta memòria, es fa necessari que el Pla procuri
sòl per a d’atendre les necessitats d’una escola d’educació infantil i primària de tres línies i d’un institut
d’educació secundària de dues línies. El present Avanç de Pla proposa la disposició d’aquests sòls en els sòls
urbanitzables residencials a mantenir (veure igualment l’apartat II.5 d’aquest document) principalment per
dues raons: per associar la implementació d’aquests sòls a la materialització efectiva del creixement que en
justifiqui la seva demanda; i per mantenir les reserves de sòl actuals, menys adequades per dimensió i
disposició, a atendre d’altres tipus de necessitats en matèria d’equipaments del municipi.
Equipaments esportius
També cal considerar els equipaments esportius de manera especifica en els criteris de partida d’un
planejament general, principalment per la gran dimensió de sòl que aquests requereixen i per la dificultat
que representaria la seva obtenció de no ser previstos d’inici.
En aquest sentit, si bé es detecta que a nivell sectorial les necessitats es troben correctament cobertes (així
es manifesta en el PIEC i en el Cens d’equipaments esportius), la població de Sentmenat té la percepció que

Equipaments de nova creació amb potencial d’ús esportiu.

les installacions esportives estan molt disperses i que aquesta situació no és favorable. Caldrà que el nou
POUM avaluï la possibilitat d’agrupar les installacions esportives per facilitar el seu ús i la seva gestió.
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Altres equipaments
Per la resta d’equipaments d’atenció a les persones (centre cívics, centres per joves, casals de la gent gran,
ludoteca, etc.. ) el sòl urbà i el desplegament dels nous sectors de desenvolupament han de garantir una
oferta de sòl suficient que permeti amb garanties la cobertura total d’aquestes necessitats del futur. En
aquest sentit, cal tenir present que en els tallers participatius s’ha manifestat que, a diferència de les
urbanitzacions, la vila de Sentmenat té una mancança important d’equipaments d’ús cívic. També hi ha
hagut consens en la necessitat d’equipaments destinats a la gent gran (casal i residència) de titularitat
pública.
Finalment, cal definir les noves reserves d’equipaments com a part d’un sistema complex dins del qual
desenvoluparan un paper què podrà ser canviant en el temps en la mesura en que 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
Equipaments de nova creació amb potencial d’altres usos.

integrats dins dels criteris per a l’establiment de les noves reserves.

4.3. REPLANTEJAR LES RESERVES D’EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS EN EL SÒL NO
URBANITZABLE
En la diagnosi sobre els equipaments s’ha constatat que el municipi de Sentmenat té unes 330 hectàrees de
sòl no urbanitzable qualificades de sistema d’equipaments i serveis tècnics.
L’article 47.4 del text refós de la Llei d’urbanisme ja regula que el sòl no urbanitzable pot ésser objecte
d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin
Aquesta regulació equipara les actuacions i els usos admissibles en els sòls qualificats d’equipaments amb les
admissibles en la nova regulació del sòl no urbanitzable. Conseqüentment, l’Avanç proposa que el nou POUM
adopti les següents determinacions:
- anular les dues peces de sòl qualificades com a equipaments de caràcter supramunicipal, ja que no té
sentit mantenir aquestes reserves provinents del Pla comarcal; i
- delimitar amb precisió les servituds de les línies d’alta i mitja tensió, desafectant aquests àmbits,
anullant la seva qualificació com a sistema de serveis tècnics.
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5. DIMENSIONAR SENTMENAT DE FORMA QUANTITATIVA I QUALITATIVA
El Pla d’ordenació urbanística municipal és el document urbanístic per excellència en el que establir el marc
de referència on s’haurà de desenvolupar l’estratègia de l’habitatge en els propers anys.
L’Avanç de Pla es dimensiona en coherència al resultat de la participació ciutadana en el que,
majoritàriament, hi ha un ampli consens en un model de creixement moderat, amb una oferta d’habitatge
continguda, suficient i diversificada, per una ciutat que, en termes de població demogràfica, es preveu que
es pugui situar entorn als 10.000 habitants sobre l’any 2034, el que comportaria un escenari de creixement
de poc més del 20% respecte la població actual durant el període dels propers divuit anys. Aquest creixement
demogràfic es realitza en base a la consideració potencial d’un dinamisme moderat del municipi i al
manteniment de percentatges similars pel que fa a habitatges principals respecte els actuals.
Un model que aposta per la qualitat urbana, la preservació de l’entorn rural i que ha de fer seus els principis
sobre la garantia del dret de l’accés a l’habitatge pel conjunt de la població dels veïns i veïnes de
Sentmenat, sota el principi de sostenibilitat respecte el desenvolupament urbà i que, entre d’altres criteris,
implica l’adopció d’un model de creixement en els teixits residencials compacte i equilibrat, de densitats
mitjanes, amb construccions d’alçada mitjana, preferentment relacionades amb el pla del sòl, i que tendeixi
a ocupar una menor superfície de sòl, on donar cobertura a les futures necessitats d’habitatge en les seves
diferents tipologies.
El dimensionat del projecte residencial
El dimensionat quantitatiu que, de forma orientativa, es preveu en aquest Avanç de Pla s’estableix en una
oferta a l’entorn dels 2.000 habitatges dels que, d’acord amb l’estructura actual del tipus d’habitatge
recollida en l’apartat de població de la Memòria de la informació, el 88% tindran la consideració d’habitatges
principals (habitatge familiar destinat durant tot l’any, o la major part d’aquest període, a residencia
habitual o permanent).
El dimensionat quantitatiu anterior s’ha obtingut, segons els quadres annexes, a partir de la consideració de
diferents factors:
- La consideració que les mitjanes de producció d’habitatges d’aquests darrers anys a Sentmenat ja no es
tornaran a produir en el futur. La taxa de creixement dels darrers 18 anys de vigència del PGOU ha estat
de 12,92 habitatges per cada mil habitants, una taxa superior a la del conjunt de Catalunya (6,82) i a la
de la comarca del Vallès Occidental (7,53). La lectura d’aquesta àmplia franja de 18 anys possibilita la
inclusió de moments de fort creixement residencial, així com moment de crisis immobiliària, com la post
olímpica dels anys posteriors al 92 i aquesta d’ara, molt més profunda.
- L’establiment d’una hipòtesi de comportament del mercat immobiliari en els propers anys a partir de
tres escenaris possibles de producció immobiliària: baix, mig i alt, amb taxes creixement residencial de 3,
5 i 7 habitatges per cada mil habitants, respectivament.
- La consideració d’un coeficient de cobertura de l’oferta que garanteixi un dimensionat suficient en els
comunament acceptada, es situaria en un factor de 2,5.

Sòl potencial en sectors ja desenvolupats.

PERIODE
Catalunya

POBLACIÓ
Vallès Occ

Sentmenat

HABITATGES NOUS
Catalunya
Vallès Occ
Sentmenat

HABITATGES / 1.000 HABITANTS
Catalunya
Vallès Occ
Sentmenat

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6.118.825
6.147.610
6.207.533
6.261.999
6.361.365
6.506.440
6.704.146
6.813.319
6.995.206
7.134.697
7.210.508
7.364.078
7.475.420
7.512.381
7.539.618
7.570.908
7.553.650
7.518.903
7.508.106

688.605
697.220
705.288
717.181
731.844
751.049
773.800
790.432
815.628
836.077
845.942
862.369
878.893
886.530
892.260
898.173
898.921
899.532
900.661

5.308
5.363
5.469
5.675
5.820
6.037
6.402
6.628
6.988
7.209
7.376
7.633
7.870
8.112
8.407
8.521
8.655
8.645
8.652

47.449
49.875
57.638
65.556
65.538
68.798
71.101
78.403
77.309
79.580
71.007
37.871
20.292
18.704
13.003
6.305
5.624
4.034

7.457
7.818
8.282
8.310
7.725
9.394
8.851
8.608
9.251
9.327
8.707
5.040
2.870
1.851
1.621
530
622
340

56
83
62
144
98
63
183
38
122
237
270
61
25
118
18
0
2
5

7,72
8,03
9,20
10,31
10,07
10,26
10,44
11,21
10,84
11,04
9,64
5,07
2,70
2,48
1,72
0,83
0,75
0,54

10,70
11,08
11,55
11,35
10,29
12,14
11,20
10,55
11,06
11,03
10,10
5,73
3,24
2,07
1,80
0,59
0,69
0,38

10,44
15,18
10,93
24,74
16,23
9,84
27,61
5,44
16,92
32,13
35,37
7,75
3,08
14,04
2,11
0,00
0,23
0,58

Total 18 anys

1.389.281

212.056

3.344

838.087

106.604

1.585

6,82

7,53

12,92

Font: Idescat

D’acord amb les anteriors consideracions les dades quantitatives més significatives del quadre següent són:
- El dimensionat de producció d’habitatges previst pel 2034, amb una hipòtesi de creixement constant de
5 hbtg per cada 1.000 hbtn, es situa entorn als 800 habitatges nous (779 habitatges).
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- La formació de noves llars, respecte aquesta producció d’habitatges i considerant un 88% d’habitatges
principals, que és el que figura en la base més recent de l’Institut d’Estadística de Catalunya, donaria
com a resultat la formació d’unes 700 noves llars (685 llars) per al 2034.
- Si es considera una ocupació mitjana per cada llar similar a l’actual, situat en 2,61 hbtn/hbtg, resultaria
un creixement demogràfic entorn als 1.800 habitants (1.788 habitants) per a l’any 2034.
- La necessària cobertura de la demanda, aplicant un coeficient de factor 2,5 sobre la hipòtesi del
creixement mig, dona un dimensionat necessari entorn als 2.000 nous habitatges (1.947 habitatges) que
serà la base de referència sobre la que es dimensionarà el nou Pla d’ordenació urbanística municipal.
Habitatges: 3.814 (2015)
habitants (2015)

Baix

Mig

Alt

8.652

3 hbtg mil hab/ any

5 hbtg mil hab/ any

7 hbtg mil hab/ any

Mitjana/any

25,96

43,26

60,56

2022
2028

156
311

260
519

363
727

2034

467

779

1.090

Baix

Mig

Alt

Mitjana/any

22,84

38,07

53,30

2022

137

228

320

2028

274

457

640

2034

411

685

959

Baix

Mig

Alt

Mitjana/any

59,62

99,36

139,10

2022

358

596

835

2028

715

1.192

1.669

2034

1.073

1.788

2.504

Baix

Mig

Alt

Mitjana/any

22,84

38,07

53,30

2022

137

228

320

2028
2034

274
411

457
685

640
959

Baix

Mig

Alt
prognosi alta x 2,5

Llars: 3.181 (2015)
% principal

88,00%

Població: 8.652 (2015)
hab/hbtg

2,61

Sòl potencial en sectors no desenvolupats.

Llocs treball
llocs/llar

1,00

Habitatges
prognosi baixa x 2,5

prognosi mitja x 2,5

2022

389

649

908

2028
2034

779
1.168

1.298
1.947

1.817
2.725

Total

Tal i com s’ha especificitat en l’apartat de Diagnosi, s’estima que el PGOU vigent té un potencial entorn als
2.400 nous habitatges (2.408 habitatges) gairebé un 25% més dels que són necessaris, segons les prognosis
efectuades en aquest Avanç de Pla.

Sòl disponible

Sòl residencial

Sòl d'activitat (*)

Superfície sectors
422.600

Sòl urbanitzable no delimitat

195.403

50.463

Sòl urbanitzable delimitat

68.400

133.103

UA no iniciades

69.226

Sectors / UA en execució
Total

83.718

3.340

587.676

416.747

186.906

1.577.839

Sostre residencial

Sostre activitats (*)

Habitatges
308

448.379
119.184

Sostre potencial

Sòl urbanitzable no delimitat

69.875

18.690

Sòl urbanitzable delimitat

70.950

145.814

598

UA no iniciades

52.384

13.612

448

Sectors / UA en execució
Total

78.148

6.673

666

271.356

184.789

2.020

Sòl residencial

Sòl activitat

Habitatges

Solars sòl urbà consolidat

Vila de Sentmenat

31.272

227

Can Vinyals

37.335

42

Can Cayameres

48.112

54

Pedra Santa

56.449

60

Can Fargues

5.225

Polígon industrial
Total

5
37.835

178.393

37.835

388

Sòl potencial d’execució directe.
(*) No es considera la totalitat de Can Roure ni la UA30 Polígon Mas Turull ja que estan ocupades per activitats
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Dels aproximadament 2.400 habitatges potencials del planejament vigent, uns 1.000 (el 44%) ho són
d’execució directa (tant en els solars provinents del que el PGOU 98 ja considerava com a sòl urbà
consolidat, com en els solars provinents de l’execució dels àmbits de gestió conjunta o dels sectors de
planejament derivat ja executats), i uns 1.400 (el 56%) ho són en sectors de sòl urbanitzable o sòl urbà no
consolidat sense tramitació iniciada.
El redimensionat quantitatiu i qualitatiu respecte les determinacions vigents que es proposa en aquest Avanç
de POUM s’avala en les tres consideracions generals següents:
• Reconèixer l’actual bossa d’habitatges potencials d’execució directa.
• Mantenir, de forma substancial, els àmbits de sòl urbà no consolidat necessaris per tal d’assegurar les
cessions de sistemes que es consideren imprescindibles per a l’estructuració general del municipi.
• Avaluar la idoneïtat de mantenir els actuals sectors de sòl urbanitzable sense planejament derivat
iniciat.

5.1. RECONSIDERAR ELS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE SENSE PLANEJAMENT DERIVAT
INICIAT
Tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior, segons la prognosi efectuada en aquest Avanç de Pla, sobren

Alternativa I.

més de 400 habitatges del total d’habitatges previstos pel planejament vigent que poden ser reconsiderats.
S’han tingut en compte dues alternatives al respecte:
Alternativa I. Desclassificar el sector S1. El sector de sòl urbanitzable delimitat S1. Can Palau Nord,
situat a l’extrem nord oest del nucli de Sentmenat, té una superfície de 71.000 m², una edificabilitat de
0,60 m²/m² i una densitat de 50 hab/ha, amb un total de 355 habitatges previstos.
Alternativa II. Desclassificar els sectors S.16, S.17, S.18 i S.19. Els quatre sectors de sòl urbanitzable
residencial que no han estat delimitats a dia d’avui (S.16. Torrent del Cosidor; S17. Barri del Pont; S18.
Can Baió; i S19. Can Castellet de Dalt), sumen una superfície de 360.300 m², tenen una edificabilitat
mitjana de 0,19 m²/m² i una densitat bruta mitjana de 8,55 hab/ha, amb un total de 308 habitatges
previstos.
El desenvolupament del sector S1. Can Palau Nord permetria completar l’estructura urbana de la vila de
Sentmenat en la seva façana oest, tant a nivell viari com d’espais lliures i equipaments. Garantiria l’obtenció
del sòl necessari per a la prolongació del Parc de la Riera cap al nord i per a situar un equipament d’extensió
(centre docent o installació esportiva) d’uns 10.000 m² de superfície. La seva densitat es considera òptima
per generar un teixit residencial de tipologies mixtes.
Contràriament, el desenvolupament dels sectors S.16. Torrent del Cosidor; S17. Barri del Pont; S18. Can
Baió; i S19. Can Castellet de Dalt, comportarien estendre el nucli urbà de Sentmenat cap a ponent, sense
continuïtat amb la trama urbana, saltant el torrent del Cosidor amb teixits residencials de molt baixa
densitat.
Proposta de l’Avanç de POUM
Pels motius exposats, la proposta de l’Avanç de POUM és la de desclassificar els quatre sectors de sòl
urbanitzable no delimitat situats a ponent del torrents del Cosidor i mantenir el sector de sòl urbanitzable
delimitat S1. Can Palau nord.

Alternativa II.

5.2. ESTABLIR UNA OFERTA EQUILIBRADA I SUFICIENT EN ELS SÒLS D’EXTENSIÓ RESIDENCIAL
Solars en sòl urbà consolidat

Sostre residencial

Habitatges

36.148

227

En total, l’oferta residencial contemplada per l’Avanç de Pla es situa a l’entorn de 2.000 nous habitatges que
provenen de tres situacions diferenciades:

Vila de Sentmenat
Can Vinyals

18.668

42

Can Cayameres

24.056

54

Pedra Santa

28.225

60

Can Fargues

2.613

5

Polígon industrial
Total

109.709

388

Sostre residencial

Habitatges

Solars en sectors en execució

76.080

652

Solars en UA en execució
Total

2.068
78.148

14
666

Sostre residencial

Habitatges

Sòl d'extensió

78.624

648

Sòl urbà no consolidat
Total

41.417

246

120.041

894

Solars en sectors / UA en execució

Proposta Avanç POUM

Solars provinents del que el PGOU 98 ja considerava com a sòl urbà consolidat.
Vila de Sentmenat:

227

Can Vinyals:

42

Can Canyameres:

54

Pedra Santa:

60

Can Fargues:

5

Total aproximat d’habitatges en solar:

388

Solars provinents de l’execució dels àmbits de gestió conjunta o dels sectors de planejament derivat ja
executats.

TOTAL POTENCIAL AVANÇ POUM 307.898

1.948

AVANÇ DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SENTMENAT

S3. El Padró:

36

S4. Can Perich:

103

S7. El Castell (*)

144
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S8. Can Vilar:

351

S10. Serrabarona:

18

UA6. Av Anselm Clavé:

8

UA22. Pedra Santa:

4

UA23. Can Canyameres:

2

Total aproximat d’habitatges provinents sector:

666

(*) Cal tenir present que el sector S7. El Castell està pendent de gestió per sentència
Àmbits a mantenir de forma substancial.
Façana oest
Sector 1. Can Palau Nord:

355

UA18. Can Verneda:

30

Nou PMU Torrent del Cosidor:

50

Façana sud
UA12. Jardins Jaume Cladells:

30

UA13. Raval de l’Escorxador:

36

UA14. Vials exterior sud:

20

UA15. Passeig de la Sagrera:

24

Sector 9. Can Baró:

243

Altres àmbits:

O.3 Projecte urbà.

UA2. Carrer John Lenon

24

UA5. Avinguda Anselm Clavé

24

UA8. Carrer Francesc Layret

6

UA9. Carrer A. Falguera

8

UA10. Passatge Cal Anagus

9

UA25. Masia

3

UA31. Carrer Alfonso Carles Comín

32

Total habitatges en sòl d’extensió i àmbits:

894

Tot amb tot, el 20% dels habitatges previstos per l’Avanç de POUM es situen en els solars provinents del sòl
urbà del PGOU 98; el 34% en solars en àmbits i sectors executats en els darrers divuit anys de vigència del
PGOU; el 13% en àmbits i sectors del sòl urbà no consolidat; i el 33% en sòls urbanitzables a desenvolupar.
Compliment de les determinacions del planejament territorial
D’acord amb l’article 3.15 de les Normes d’ordenació territorial del PTMB cal donar compliment a les
determinacions previstes pel que fa a l’estratègia de creixement moderat per a la vila de Sentmenat que
defineix com a polaritat comarcal complementària.
En aquest sentit s’ha verificat que l’àrea d’extensió urbana proposada no supera el 30% de l’àrea urbana
residencial existent:
Sòl urbà consolidat residencial:

998.127 m²

Sòl urbà no consolidat residencial:

71.373 m²

Sòl urbanitzable residencial:

164.483 m²

Àrea d’extensió urbana residencial total:

235.856 m² (23,63%)

5.3. ATENCIÓ ESPECIAL I PARTICULAR PER LA REQUALIFICACIÓ INTERIOR I EL RECICLATGE
URBÀ
Caldrà que el nou POUM tingui una atenció especial i particular per la requalificació interior i el reciclatge
urbà. Es tracta de definir un marc de referència general fonamentat en el que podríem anomenar “refer
ciutat” dintre de la ciutat actual i que es concreta en l’establiment d’àrees de reestructuració i/o reforma,
àrees de reordenació i àrees de rehabilitació; el Pla haurà de cercar sectors de dimensió adequada i que
integrin en el seu interior sòls de la mateixa naturalesa o condició, facilitant així la gestió posterior d’aquest
tipus de terrenys existents a l’interior de la ciutat.
El nou planejament haurà de dedicar una atenció particularitzada a la rehabilitació i reutilització del parc
d’habitatges actual, que integri, desenvolupi i millori el conjunt patrimonial de la vila, tant en la
individualitat de les seves peces com en el conjunts que constitueixen els grups i ambients que
s’identifiquen, tot implementant mesures que afavoreixin la reforma i posta en valor del conjunt residencial
existent, com una opció coherent dintre d’un Pla que es vol ajustat a les opcions de desenvolupament
mesurat i no extensiu.
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El Pla haurà de preveure, en compliment de la legislació vigent en matèria d’habitatge i urbanisme, les
mesures oportunes i necessàries que garanteixin, en el conjunt de l’oferta general del mateix, el foment i la
promoció d’actuacions destinades a l’habitatge públic en les seves diferents modalitats (especialment de
lloguer), amb la finalitat de poder atendre, amb garanties, l’ampli ventall de necessitats i d’opcions presents
en la realitat social actual de la ciutat.
Altres consideracions a tenir en compte en la redacció i desplegament del nou planejament general de
Sentmenat poden ser:
- Establir mecanismes de gestió dels solars no edificats i dels pisos buits.
- Explotar la capacitat de l’Ajuntament a l’hora de regular la implantació de nous habitatges, de manera
que es puguin prendre mesures d’ajust segons els diferents escenaris plantejats (planejament ajustable).
- Preveure els mecanismes de gestió necessaris per garantir l’execució dels instruments de planejament i
gestió aprovats, en coherència a les necessitats del municipi de Sentmenat. En aquest sentit, cal
concretar que la modalitat del sistema de reparcellació que està establerta actualment per gairebé tots
els àmbits és el de cooperació. És convenient preveure el seu canvi a la modalitat de compensació bàsica,
a excepció d'alguns àmbits, com ara Can Fargues.
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6. DIMENSIONAT QUANTITATIU I QUALITATIU DELS NOUS SÒLS PRODUCTIUS
El dimensionat quantitatiu i qualitatiu dels sòls destinats a allotjar activitat econòmica, haurà de partir de
cinc criteris essencials:
- mantenir l’actual model equilibrat;
- permetre nous usos compatibles amb l’ús industrial;
- regular els usos admesos, no les activitats;
- atreure noves activitats econòmiques i nous llocs de treball; i
- avaluar la potencial delimitació d’una nova peça de sòl per a activitat econòmica.

6.1. MODEL EQUILIBRAT.
El present Avanç de POUM fa una aposta per definir un model equilibrat de ciutat pel que fa a l’oferta de
noves llars potencials per les què es dimensiona el Pla a nivell residencial i als nous llocs de treball que
aquest possibilita, i en coherència amb aquesta afirmació, en determina les hectàrees de sòl necessàries
perquè això sigui possible.
A nivell residencial, com hem vist a l’apartat anterior, es proposa dimensionar el Pla per a un total
aproximat de creixement d’uns 800 nous habitatges. Tenint en compte la dada estadística actual que xifra el
percentatge de llars en el 88% dels habitatges del municipi obtindrem un total potencial màxim de
creixement d’uns 700 habitatges principals o llars. Aquesta és la xifra que prendrem com a referència per tal
de dimensionar de manera equilibrada el municipi en relació a la disposició de sòl per a activitats
econòmiques: amb un ràtio d’un lloc de treball per a cada nova llar potencial, esdevé una quantificació
aproximada d’uns 700 nous llocs de treball.

Habitatges: 3.814 (2015)
habitants (2015)

Baix

Mig

Alt

8.652

3 hbtg mil hab/ any

5 hbtg mil hab/ any

7 hbtg mil hab/ any

Mitjana/any

25,96

43,26

60,56

2022
2028

156
311

260
519

363
727

2034

467

779

1.090

Baix

Mig

Alt

Mitjana/any

22,84

38,07

53,30

2022

137

228

320

2028

274

457

640

2034

411

685

959

Baix

Mig

Alt

Mitjana/any

59,62

99,36

139,10

2022

358

596

835

2028

715

1.192

1.669

2034

1.073

1.788

2.504

Baix

Mig

Alt

22,84

38,07

53,30

Llars: 3.181 (2015)
% principal

88,00%

Població: 8.652 (2015)
hab/hbtg

2,61

Llocs treball
llocs/llar

1,00
Mitjana/any

2022

137

228

320

2028
2034

274
411

457
685

640
959

Per tal de traduir aquests llocs de treball de creixement potencial a termes urbanístics, el dimensionat
quantitatiu de sòl a proposar, s’empra la relació estadística actual entre la superfície neta de sòl d’ús
industrial al municipi i el nombre total d’assalariats en base a la qual resulta un ràtio de 150 m² de sòl
industrial per cada lloc de treball. Aplicant aquest ràtio com a referència, considerat òptim des del punt de
vista funcional urbanístic, resulta una necessitat total de sòl potencial per a activitat econòmica entorn a
10,50 hectàrees.
De la mateixa manera que s’ha fet en les previsions de cobertura de la demanda residencial, ha estat aplicat
un coeficient de factor 2,5 sobre la hipòtesi del creixement mig, donant un dimensionat necessari entorn a
les 26 hectàrees de sòl d’activitat econòmica que serà la base de referència sobre la que es dimensionarà el
Solars restants en la zona industrial.

AVANÇ DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SENTMENAT

nou document d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal.

30

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA

II. OBJECTIUS, PROPOSTES I SOLUCIONS GENERALS DE L’ORDENACIÓ

Habitatges

Baix

Mig

Alt

prognosi baixa x 2,5

prognosi mitja x 2,5

prognosi alta x 2,5

2022

389

649

908

2028
2034

779
1.168

1.298
1.947

1.817
2.725

m²/treball

Baix

Mig

Alt

150,00
200

prognosi baixa x 2,5

prognosi mitja x 2,5

prognosi alta x 2,5

2022

51.393

85.655

119.917

2028
2034

102.786
154.179

171.310
256.964

239.833
359.750

Total

Sòl activitat

A diferència del sòl residencial, en aquest punt és pertinent introduir a l’anàlisi de dimensionat del Pla
l’escàs romanent de solars industrials existents o potencials de què disposa a dia d’avui el planejament
vigent del municipi. Aquest suma una extensió total de 3,78 ha de sòl de disponibilitat immediata més 37,17
ha de sòl incloses en sectors de desenvolupament.
Per tant, de les 25,70 ha necessàries calculades en funció del sostre residencial previst per l’Avanç del Pla,
un cop deduïdes les ja actualment disponibles, es pot concloure que caldrà preveure, com a mínim, unes 3
ha de sòl per al desenvolupament d’activitat econòmica.

6.2. NOUS USOS COMPATIBLES
En el vigent planejament municipal a la zona industrial es defineix pràcticament en exclusivitat, l'ús
industrial i de magatzem. La dinàmica econòmica actual del municipi passa per una gran varietat d'activitats
i propostes econòmiques que, a voltes, es difícil encaixar en cap altre teixit que no siguin els sòls qualificats
com d'industrials. Per aquest motiu es proposa deixar de parlar de polígons industrials per a passar a
denominar aquests teixits com a "sectors d'activitat econòmica", on puguin establir-se, a més de les
indústries, tallers i magatzems, les activitats logístiques, de comerç a l'engròs i, en general, els usos terciaris
o de serveis.
Així doncs, caldrà que el nou POUM revisi i modifiqui la normativa dels sectors d’activitat econòmica del
municipi per tal de permetre nous usos compatibles amb l’ús industrial.

6.3. REGULAR ELS USOS
Habitualment, el planejament general estableix, genèricament, per a les zones i sistemes en què es divideix
el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable un nombre reduït d’usos urbanístics generals: residencial;
terciari i serveis; industrial, magatzem i logística; agrari i recursos naturals; dotacions públiques; serveis
tècnics i ambientals; mobilitat; lleure i ambiental.
Dins de cadascun d’aquests usos generals es poden establir usos específics però, amb tot, tindrem una
quarantena d’usos urbanístics possibles. En canvi, el nombre d’activitats econòmiques existents és
infinitament més gran que els dels usos urbanístics contemplats pel planejament.
D’acord amb el grau de permissibilitat dels usos, el planejament estableix la següent classificació:
- Usos dominants. S’entén per ús dominant aquell ús general o específic que caracteritza una zona,
subzona o sistema, que el planejament estableix com a majoritari respecte els altres usos específics que
puguin establir-s’hi.
- Usos compatibles. S’entén per ús compatible aquell ús general o específic que s’admet en una zona,
subzona o sistema per no ésser contradictori amb l’ús dominant.
- Usos condicionats. S’entén per ús condicionat aquell ús general o específic pel que el planejament
estableix una sèrie de condicions per a ser admès en una zona, subzona o sistema.
- Usos incompatibles. S’entén per ús incompatible aquell ús general o específic que es prohibeix
explícitament emplaçar en una zona, subzona o sistema per ésser contradictori amb l’ús dominant.
La determinació d’un o diversos usos dominants, compatibles, condicionats i/o incompatibles per a cada zona
subzona o sistema serà competència del nou POUM. L’alteració d’aquests usos dominants suposarà la
modificació del POUM.
Aquest Avanç proposa que el nou POUM reguli en la seva normativa la compatibilitat o no dels usos
urbanístics deixant per a una ordenança independent la regulació de les activitats econòmiques. És preferible
regular les activitats mitjançant ordenança, en tant que és un instrument més àgil de modificar i adaptar als
canvis constants del sector de les activitats econòmiques.
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6.4. ATREURE NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I NOUS LLOCS DE TREBALL
Ja s’ha comentat abastament la manca de solars disponibles per a la ubicació de noves activitats
econòmiques. El municipi disposa de sectors de sòl urbanitzable no delimitats, delimitats i, fins i tot, amb
planejament derivat aprovat definitivament. Caldrà, però, que el nou POUM trobi la manera d’impulsar
l’execució d’algun d’aquests sectors per tal que, un cop afluixi la crisi econòmica actual, Sentmenat pugui
atreure noves activitats econòmiques i nous llocs de treball per a la seva població.

6.5. AVALUAR LA POTENCIAL DELIMITACIÓ D’UNA PEÇA DE SÒL
Tal i com s’ha justificat en els darrers apartats, cal que el nou POUM faci la previsió de sòl necessària per a
disposar, com a mínim, d’unes 3 hectàrees de sòl net per al desenvolupament d’activitats econòmiques. Amb
aquest objectiu, el present Avanç de Pla ha considerat la ubicació d’un nou sector d’activitat econòmica
d’unes 6-8 hectàrees de sòl brut que pugui cobrir possibles necessitats futures de disponibilitat d’aquest
tipus de sòl. Per tal d’avaluar la millor localització d’aquest nou sector s’han establert els següents criteris:
• Potencialitat del Pla Territorial Metropolità de Barcelona: En primer lloc, per a l’elecció dels sòls més
adequats per a la implantació d’activitat econòmica cal partir del primer filtre que efectua el PTMB.
Caldria considerar, en primer lloc, les peces de sòl que no tenen una especial protecció ambiental en el
planejament territorial, els considerats espais de protecció preventiva en què, segons es recull en la seva
part normativa, es poden delimitar àrees per a ser urbanitzades i edificades si s’escau, segons justificació
del pla. Malauradament, tot el sòl no urbanitzable del municipi de Sentmenat està considerat com a sòl
d’especial protecció pel PTMB. La única opció seria utilitzar els sectors de sòl urbanitzable residencial
que l’Avanç proposa desclassificar. Aquesta opció no es contempla en aplicació del criteri que
seguidament s’estableix. Ara bé, cal tenir present que el resultat final és clarament positiu a favor del sòl
protegit, ja que es proposa desclassificar un total de 36 ha de sòl urbanitzable a ponent del nucli urbà i
classificar unes 8 ha de sòl a llevant.
• Relació entre la residència i la indústria: La convivència entre la ciutat consolidada i les activitats
industrials convencionals ha esdevingut cada cop més difícil tot i la creixent implementació de mesures
correctores i de processos productius cada cop menys contaminants. Les dràstiques millores obtingudes
en problemes com la emissió de sorolls, vibracions i fums, o en la seguretat per part de les activitats, han
anat paralleles a l’increment dels nivells d’exigència de confort per part dels residents i, per tant, no
han estat suficients per tal de dissoldre el conflicte urbà permanent entre residència i indústria. Alhora,
Alternativa I.

el problema de la mobilitat generada per la indústria i els efectes que aquesta origina en l’entorn urbà ha
anat adquirint cada cop major pes dins del binomi indústria-ciutat. Això ens porta a cercar una ubicació
del sector propera als polígons industrials actuals o previstos, situats a llevant dels sòls residencials.
S’han considerat dues alternatives al respecte, sempre en continuïtat amb els polígons existents o previstos:
Alternativa I. Nou sector industrial nord: Es situa a l’est del polígon industrial de Can Clapers, entre el
torrent d’en Baell i el torrent de la Bardissa.
Alternativa II. Nou sector industrial sud: Es situa al sud del sector de sòl urbanitzable delimitat S20.
Ampliació de Can Clapers. Es proposa estudiar de forma conjunta el sector S20 i el nou proposat per a
optimitzar la seva ordenació.
L’alternativa I aconseguiria la unió del polígon de Can Clapers amb el sector de sòl urbanitzable delimitat
S22. Sud carretera de Caldes. Per a la seva execució caldria la construcció d’un pont sobre el torrent d’en
Baell per tal de prolongar el carrer del Notari Jesús Led fins a la carretera C1413a que ha de ser modificada
pel projecte de millora del seu traçat, com ja preveia el PGOU 98. Com a fet negatiu, es considera que
aquesta opció comportaria la interrupció de la connectivitat del sòl rústic entre els dos torrents citats, ja
que la seva implantació va en contra dels creixements que s’han anat consolidant al llarg dels anys, en
direcció nord-oest / sud-est, resseguint els cursos d’aigua i les carenes. Es considera que el fet d’ampliar el
sector S20 pot garantir una major rendibilitat econòmica d’aquest i contribuir a optimitzar la inversió que
faci l’administració en el traçat del nou enllaç sud d’accés al que serà el gran sector d’activitat econòmica
de Can Clapers.
Proposta de l’Avanç de POUM
Pels motius exposats, la proposta de l’Avanç de POUM és la de situar el nou sector d’activitat econòmica a
delimitar al sud del polígon de Can Clapers, proper al nou accés previst. Durant la redacció dels documents
del POUM a aprovar inicialment es concretarà la posició i la dimensió d’aquest nou sector, atenent
l’objectiu abans manifestat d’atraure noves activitats econòmiques i crear nous llocs de treball al municipi, i
tenint en compte que la futura millora de la connectivitat territorial que s’aconseguirà un cop s’executin les
infraestructures de mobilitat ja previstes en aquest Avanç de Pla farà que els sòls d’activitat econòmica del
municipi de Sentmenat resultin més atractius que en l’actualitat. L’estudi econòmic que s’integrarà en el

Alternativa II.

POUM avaluarà la inclusió d’una part de l’obtenció del sòl i de l’execució de la Ronda Sud dins del nou sector
d’activitat econòmica, justificant l’equilibri entre els beneficis i les càrregues.
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7. INTEGRAR EL PATRIMONI I EL PAISATGE DE L’ENTORN
El text refós de la Llei d’urbanisme determina que els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure
el catàleg de béns a protegir amb l’objectiu d’aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de
protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals. El catàleg ha d’establir les normes
específiques de protecció, d’acord amb les categories establertes per la legislació sectorial aplicable.
La vigent Llei 9/1993 de Protecció del Patrimoni Cultural Català defineix que: “El Patrimoni Cultural de
Catalunya és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de
Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic,
documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que
puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions
Poblat ibèric de la Torre Roja.

futures.”
La mateixa Llei estableix tres categories de protecció:
- els Béns Culturals d’Interès Nacional, BCIN;
- els Béns Culturals d’Interès Local, BCIL; i
- els Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català, BPCC.
A part de donar compliment al marc normatiu, la redacció del catàleg de béns a protegir és necessària per a
la protecció del patrimoni cultural del terme municipal de Sentmenat per unificar els diferents catàlegs,
llistats i inventaris en un únic document marc per a tot el terme; per a incorporar, pel seu valor
arquitectònic, històric i/o cultural, béns actualment no protegits i importants en la història i evolució de
Sentmenat i el patrimoni arqueològic.
Aquests principis s’hauran d’integrar en el nou Pla a partir de les determinacions ja explicitades en l’apartat
de Diagnosi i Criteris del POUM de Sentmenat i que constitueixen la base de la proposta del Pla:
- integrar i regular el patrimoni dins del Pla; i
- ajustar i actualitzar el Catàleg de béns vigent; i
- incorporar el paisatge cultural com un bé patrimonial.
El catàleg dels béns a protegir agruparà els monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals d’acord
amb els tres nivells de protecció o categories establerts en la Llei 9/93 sobre el Patrimoni Cultural Català.

7.1 INTEGRAR I REGULAR EL PATRIMONI DINS DEL PLA
Aquest Avanç de Pla proposa integrar el Catàleg de béns a protegir del terme de Sentmenat, integrant en
l’ordenació i en la normativa del nou POUM les determinacions respecte la preservació i conservació del
conjunt patrimonial edificat, fent seves les propostes generals contingudes en el mateix document.
Cal regular i incorporar el patrimoni arquitectònic i ambiental com un element clau de la nova ordenació. La
preservació i conservació del conjunt patrimonial del municipi ha de passar a tenir un protagonisme singular
en l’ordenació, que emani del nou planejament general i que faci seves les propostes generals contingudes
en el Catàleg, integrant en la normativa del Pla les determinacions respecte la preservació i conservació del
conjunt patrimonial edificat.
Actualment, els elements protegits del terme municipal són els inclosos dins el text refós del Catàleg i Pla
especial del patrimoni de Sentmenat aprovat definitivament deu anys després de l’aprovació definitiva del
PGOU. Les condicions d’edificació que fixa el planejament vigent per a aquests elements no ha estat adaptat
a les condicions de protecció fixades pel Catàleg, raó per la qual es produeixen situacions contradictòries
respecte la preservació i conservació del conjunt patrimonial edificat.
Es proposa que el nou POUM estudiï amb cura les disposicions comunes i particulars de cada element o edifici
inclòs en el Catàleg (segons el seu nivell de protecció) i corregeixi, si cal, les condicions urbanístiques que
defineix el PGOU 98 sobre aquests elements o edificis per evitar possibles contradiccions.

7.2. AJUSTAR – ACTUALITZAR EL CATÀLEG
Els elements protegits del terme municipal són els inclosos dins el text refós del Catàleg i Pla especial del
patrimoni de Sentmenat aprovat definitivament l’any 2008. i conté 95 béns amb diferents graus de protecció
(3 d’ells estan declarats BCIN i 9 BCIL).
Aquest Avanç de Pla proposa revisar el contingut del Catàleg de béns a protegir del terme de Sentmenat,
amb els següents objectius:
- eliminar els béns desapareguts o fora del terme municipal;
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- descatalogar aquells elements que, a data d’avui, han perdut els valors pels que van ser incorporats;
- proposar el canvi de nivell de catalogació d’alguns béns;
- verificar si és necessària la incorporació de nous elements al Catàleg vigent (en especial, cal parar
esment als elements inventariats pel Departament de Cultura de la Generalitat no contemplats en el
Catàleg vigent); i
- preveure la incorporació d’altres elements no arquitectònics com paratges, arbrat, fonts, etc.

7.3. INCORPORAR EL PAISATGE CULTURAL COM UN BÉ PATRIMONIAL
Els valors del territori es reconeixen a través de l’expressió subjectiva dels seus habitants. Una manifestació
concreta dels imaginaris dels mateixos s’expressa en els ‘paisatges’ que hom considera representatius de la
memòria de les geografies personals: edificis simbòlics, façanes urbanes, enclaus i espais urbans, enclaus i
espais territorials, boscos i arbredes, espais de ribera, turons, etc. Es proposa que el nou POUM integri els
reptes de la gestió de les qualitats paisatgístiques del territori i del municipi de Sentmenat dins el sistema de
paisatge del Vallès.
En atesa del Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per l’Observatori del
Paisatge per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, l’Avanç de Pla considera oportú iniciar una
identificació dels àmbits i elements que constitueixen ‘paisatges qualitatius’ que mereixen ésser considerats
en allò que respecta a l’ordenació del territori, obrint en la fase de consulta i participació de l’exposició
pública d’aquest Avanç, un espai de suggeriments específics, per recollir aquells que siguin objecte de
valoració social, per tal que siguin incorporats en el document de l’aprovació inicial del POUM.
El centre històric, el perfil del campanar de l’església de Sant Mena, el fons de la serra Cavallera i els cingles
del Bertí, la plana agrícola i, de forma especial i caracteritzant, la riera de Sentmenat i els torrents del
Cosidor i d’en Baell, així com les masies i les cases rurals, constitueixen els elements vertebradors de la
xarxa patrimoni-paisatge que el Pla ha d’ajudar a articular per tal de facilitar la seva gestió, com a paisatge
cultural singular i identitari dins els diversos paisatges específics de Catalunya.
La seva identificació com a paisatges d’atenció especial trobarà, en el desplegament del POUM, els
instruments normatius i de gestió corresponents en relació als objectius determinats.
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8. AJUSTAR LA REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL.
LA REFOSA NORMATIVA I LA NOVA QUALIFICACIÓ DEL SÒL
El desplegament de les figures de planejament derivat que s’ha redactat i aprovat al llarg de la vigència del
Pla general municipal d'ordenació de Sentmenat, aprovat definitivament l'any 1998 i el desenvolupament
d'una gran part dels sectors de planejament contemplats en aquest document, ha generat un volum molt
important de determinacions normatives, referides tant a l’ordenació de les condicions d’edificació com als
sistemes.
Aquest conjunt de determinacions no pot deixar-se de banda en el marc del nou Pla doncs, en la majoria dels
casos, estableixen unes condicions d’ordenació específiques per a les noves estructures urbanes generades a
partir del planejament derivat, que no són prescindibles sense negar el sentit d’aquelles ordenacions i les
possibilitats que aquestes es puguin completar o, fins i tot, transformar.
Tampoc resultaria adient al contingut i l’estructura del nou Pla, limitar-se a recollir directament la totalitat
de les figures de planejament aprovades i les seves determinacions normatives, configurant una collecció
inabastable de normes i disposicions diverses. La necessària relectura de les disposicions normatives i de les
determinacions gràfiques dels planejaments aprovats en el desenvolupament del Pla general municipal
d'ordenació de l'any 1998 i la seva contextualització en relació, tant a la ciutat consolidada al voltant dels
sectors successivament ordenats, com els nous àmbits i estructures definits pel nou Pla, obligarà a un esforç
de sistematització, ordre i disposició jerarquitzada i ajustada de les determinacions del planejament
anterior, en relació al cos dispositiu del nou Pla.
Com a pas previ a la integració plena de les diferents determinacions que ha creat el planejament derivat, es
proposa realitzar una refosa normativa en un primer document que servirà com a instrument clau per tal de
poder procedir, en una segona fase d’elaboració, a la confecció complerta del cos normatiu general del nou
Pla recollint tant les noves determinacions del mateix, com les determinacions homogeneïtzades de la
totalitat de la ciutat consolidada o en procés actual de transformació.
Aquesta refosa normativa i la necessària relectura de les qualificacions del Pla comportarà la definició d’una
nova organització de les qualificacions del sòl, estructurada en base a la morfologia pròpia de cada teixit i
les diferents maneres de regular l’establiment de les condicions i característiques de cada qualificació en les
que es divideix el sòl a l’interior de la ciutat.
Finalment, el Pla d'ordenació urbanística municipal podrà establir en els àmbits dels sectors de
desenvolupament les "zones preferents a detallar" i "sistemes indicatius". La flexibilitat o no dels sistemes
vindrà definida en els articles corresponents a cada sector, en relació amb la determinació o no d’un sistema
general de la ciutat.
QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ DELS SISTEMES

La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes té per objectiu assignar a cada part del territori usos i,
en el seu cas, intensitats i/o condicions d’edificació tot desenvolupant els drets i deures genèrics que
estableixi el Pla, mitjançant la classificació del sòl, dintre d’aquesta regulació entenem per sistemes el
conjunt d’elements d’interès general que, relacionats entre sí, configuren l’estructura general i orgànica del
territori i són determinants per assegurar el desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans i a
l’hora han de garantir els objectius del planejament referents a infraestructures per la mobilitat,
equipaments comunitaris, serveis tècnics i d’espais lliures en general, així com aquell altre sistema
reconegut en la legislació vigent destinat a l’habitatge dotacional.
Es proposa que la nova regulació dels sistemes parteixi d’un doble criteri: d’una banda establir una
classificació sistemàtica que reflecteix l’organització dels elements que configuren l’estructura del territori
i, de l’altra, mantenir una certa continuïtat respecte a l’estructura del Pla general vigent. No obstant, el Pla
optarà per identificar els sistemes amb noves claus identificatives, per tal de facilitar seva correlació amb els
altres planejaments de Catalunya. En aquest sentit, es proposa utilitzar els criteris de sistematització dels
codis d'identificació en el planejament urbanístics proposats per la Direcció General d'Urbanisme. En concret:
SISTEMA PER LA MOBILITAT
Sistema viari,

clau SX

Sistema ferroviari

clau SF

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
Sistema de parcs i jardins urbans

clau SV

Sistema hidràulic

clau SH

SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS I SERVEIS TÈCNICS
Sistema d’equipaments
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Sistema de serveis tècnics

clau ST

SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL
Sistema d’habitatge dotacional

clau SD

LA QUALIFICACIÓ I LA REGULACIÓ DE LES ZONES.

Es proposa que el nou Pla plantegi una regulació de les diferents zones edificables partint de la refosa
realitzada de l’anterior regulació normativa dels diferents planejaments promoguts durant la vigència del Pla
general municipal d'ordenació de l'any 1998 i, al mateix temps, cercant també una nova estructura de la
zonificació que, mantenint la major interrelació possible amb les actuals zones i amb la seva nomenclatura,
defineixi una estructura ordenada i lògica.
El POUM podrà establir la divisió del sòl susceptible d’aprofitament privat en sectors zonals, zones i
subzones.
Els sectors zonals es classificaran fonamentalment en base a dos components: els usos generals i la forma
tipològica o ordenació bàsica de l’edificació. Els diferents sectors es subdividiran en zones, en les que el Pla
d'ordenació urbanística municipal, regularà de forma detallada les condicions de parcellació, edificació i ús.
Les zones, per la seva banda, es subdividiran en subzones, atenent a la regulació paramètrica específica de
cada teixit, a les diferents intensitats i als diferents usos dominants i/o compatibles.
Atenent a la diferenciació establerta en la legislació urbanística, referent al règim urbanístic del sòl en
relació als drets i deures de la propietat establerts al TRLU adquirits en una finca o parcella, s’establiran les
zones d’execució directa o "zones" i les "zones preferents a detallar". El POUM podrà establir la subdivisió del
sòl d’execució directe, no condicionat al planejament derivat, en "zones" que regularan de forma precisa
l’ordenació del sòl urbà i del sòl no urbanitzable. La "zona" s’identificarà amb un polígon zonal definit i
associat a una clau alfanumèrica (clau Nn).
El POUM podrà establir en aquells sòls pendents de desenvolupament posterior, les "zones preferents a
detallar". Es localitzaran en el sòl urbanitzable pendent de la redacció dels plans parcials i en el sòl urbà no
consolidat, pendent de la redacció dels plans de millora urbana corresponents. La "zona preferent a detallar"
s’identificarà amb un polígon zonal indicatiu i associat a la mateixa clau de la zona que haurà de concretar el
planejament derivat, però entre parèntesi (clau (Nn)). Les zones preferents a detallar mantindran les
condicions dominants que identifiquen a cada una de les zones establertes pel Pla d'ordenació urbanística
municipal.
La nova regulació de les zones prendrà com a referent igualment, per tal de facilitar seva correlació amb els
altres planejaments de Catalunya, els codis d'identificació en el planejament urbanístic proposats per la
Direcció General d'Urbanisme. En concret:
ZONES RESIDENCIALS
Nucli antic

clau R1

Urbà tradicional

clau R2

Ordenació tancada

clau R3

Ordenació oberta

clau R4

Cases agrupades

clau R5

Cases aïllades

clau R6

ZONES D’ACTIVITAT ECONÒMICA
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clau A1

Serveis

clau A2

Logística

clau A3
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