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1) INTRODUCCIÓ 

El dia 16 de gener de 2014 es va realitzar una reunió entre l’ajuntament de 
Vallromanes, les representants de la Diputació de Barcelona i els tècnics 

redactors de l’estudi. L’alcalde de Vallromanes, la Regidora d’Urbanisme i 
l’arquitecte municipal van exposar les característiques del POUM vigent, els 
criteris de la política local d’habitatge i quins eren els objectius principals de 

l’estudi. El present Pla de treball té en consideració el Document 
d’Especificacions Tècniques del treball al qual incorpora les conclusions de la 
reunió.     

 

1.1- Dades bàsiques del municipi. 

El municipi de Vallromanes està situat al sud de la comarca del Vallès Oriental i 

limita amb els termes de Vilanova del Vallès (NE), Montornès del Vallès (NW) i 
Santa Maria de Martorelles (SW); mentre que per la part meridional confronta 
amb els municipis de Vilassar de Dalt (SE), Premià de Dalt, Teià i Alella (S), 

pertanyents ja a la comarca del Maresme. 

El següent quadre, amb recomptes de població, pot ajudar en la 
contextualització: 

 

La seva població (2.542 habitants a 01 de gener de 2013), que pràcticament 

s’ha duplicat en els darrers 13 anys ja que a l’any 2000 era únicament de 1.374 
habitatges, es reparteix entre el nucli de Vallromanes i un seguit 
d’urbanitzacions que formen pràcticament un continu urbà, entre les quals 

destaquen Can Palau, La Soleia, Can Galvany, Mas Morera, Cal Tàbac, l'Oasi, 
Torre Tavernera, Can Carló, Can Rabassa i Can Corbera 

El terme és eminentment ocupat per boscos mediterranis de pi blanc, pi pinyer i 

alzina i el relleu és força accidentat amb turons que no arriben als 500 metres 
d’altitud i on destaca, a la serra de Sant Mateu, el turó de Lledó (496 m). El 
terme és drenat per la riera de Vallromanes, afluent de la de Mogent, i també hi 

ha un altre curs menys cabalós, la riera d’Ardenya, que conforma gran part del 
límit nord-oriental amb el municipi de Vilanova del Vallès.  

El principal eix de comunicació del terme és la carretera local del Masnou a 

Granollers, que travessa el terme de Sud a Nord i de la que surt un brancal que 
mena al poble. Un cop superat el Mogent enllaça amb l’autopista AP-7, que és 
la principal via de comunicació amb la resta de territori. 

Vallromanes va formar part del terme de Montornès del Vallès fins el 1940. 

Municipi 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Santa Maria de Martorelles 847 865 870 839 850 813 806 788 763 

Vallromanes 2.542 2.480 2.463 2.367 2.283 2.206 2.204 2.094 1.911 

Vilanova del Vallès 5.152 5.062 5.063 4.797 4.654 4.459 4.121 3.774 3.282 

Teià 6.144 6.154 6.122 6.081 6.087 5.987 5.969 5.867 5.835 

Vilassar de Dalt 8.879 8.865 8.863 8.746 8.672 8.621 8.476 8.334 8.011 

Alella 9.690 9.610 9.582 9.557 9.397 9.260 8.998 9.013 8.940 

Premià de Dalt 10.319 10.289 10.249 10.064 9.944 9.867 9.788 9.890 9.768 

Montornès del Vallès 16.150 16.192 16.155 15.790 15.509 15.058 14.723 14.516 14.190 

 Font de les dades: Web INE. Padró continu 
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Cartografia: www.icc.cat  Base topogràfica. Escala:1:20.000 

 

1.2- Descripció de la situació del planejament urbanístic general del 
municipi. Relació entre el document a redactar i el planejament 
urbanístic. 

El POUM de Vallromanes va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona en data 28 de febrer de 2008 (data publicació: 29/04/2008).  

El context general en el que es va redactar el POUM era el d’una intensa 

activitat immobiliària i una contínua pujada de preus. En aquesta situació tant 
dinàmica el planejament no va veure inconvenients en la creació de sectors 
discontinus o la vinculació concatenada dels objectius dels diferents sectors en 

els que es proposaven nous creixements. La coincidència de les crisis 
econòmiques, financeres i immobiliàries ha reduït a mínims històrics la 
promoció d’habitatge i la caiguda de preus planteja dubtes sobre la viabilitat 

econòmica dels sectors. Així, la vinculació d’objectius entre sectors diferents 
comporta ara que la manca de d’iniciativa en un sector impedeixi absolutament 
que es puguin desenvolupar els altres, creant una situació de bloqueig de la 

majoria de les previsions del Pla. L’estudi haurà de confirmar si es produeixen 
aquestes disfuncions i orientar l’adequació del POUM a les circumstàncies 
actuals. 

Es constata, també, que no existeixen càlculs acurats en el POUM sobre la 
capacitat de creixement en nombre d’habitatges en sòl urbà consolidat, ja que 
aquests càlculs es centren en el sectors de desenvolupament parcial i en els 

sòls no consolidats. Aquesta possibilitat de creixement intern és possible tant 
per l’edificació de nova planta com en la transformació de locals sense ús a ús 
residencial. L’estudi haurà de valorar quina és aquesta capacitat, que es preveu 

superior a la que s’havia considerat i comparar-la amb les previsions de 
creixement demogràfic i demanda d’habitatge actualitzada. 

Amb tot, tal i com concreta l’Annex de Característiques, l'objecte del treball és 

analitzar l'encaix entre les previsions d'aquest planejament i les necessitats 

http://www.icc.cat/
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residencials del municipi, i plantejar propostes i recomanacions de cara a la 
seva reorientació o reformulació, contemplant els següents aspectes:  

 La possible reducció o desclassificació de sectors. 

 El canvi en la tipologia d’habitatge d’alguns sectors 

 La desvinculació de sectors, actualment amb el desenvolupament 
programat de forma concatenada. 

 L’aplicació de mesures de densificació (habitatges bifamiliars, divisió 
horitzontal,...). 

 La revisió de la normativa de la zona 1. 

 Els usos admesos en Masies. 

 La transformació de locals en habitatge. 

 La creació del sistema d’habitatge dotacional públic. 

 

1.3- Descripció de la problemàtica bàsica urbanístico-residencial al 
municipi que s’ha deduït de la informació analitzada. 

El context socioeconòmic descrit abans que va acompanyar el procés de 
redacció del POUM de Vallromanes fou molt diferent de l’actual i l’esclat de la 
bombolla immobiliària, així com la crisi del deute han fet que la majoria de les 

premisses a partir de les quals es van plantejar les diverses actuacions no 
s’hagin complert. 

L’anàlisi sòcio-demogràfic (que efectuava la Memòria Social del POUM) també 

partia d’unes projeccions de població que no són factibles a dia d’avui (2.981 
habitants per al 2016). 

Sí que s’han complert amb molta exactitud les previsions demogràfiques que 

feia el Pla Local de l’Habitatge 2009-2014 i poden servir de referent per 
entendre les dinàmiques de població que es generen a Vallromanes. 

El mercat immobiliari s’ha desestructurat completament, sense un patró de 

comportament clar i malgrat constatar una caiguda important dels preus, les 
transaccions es veuen ara limitades per la manca de finançament. Malgrat 
aquest comportament actual, s’ha de preveure que quan es produeixi una 

normalització del mercat immobiliari, es poden reproduir alguns dels problemes 
d’accés a l’habitatge, especialment per a sectors sensibles a l’exclusió, 
especialment els joves del municipi. Actualment a Vallromanes no hi ha cap 

promoció d’habitatges de protecció oficial ni lloguers socials, i les previsions que 
feia el POUM en nous sectors es troben paralitzades de manera que no es 

preveu l’execució de cap promoció d’habitatge assequible per part de la 
iniciativa privada.  

L’estudi de les tipologies d’habitatge evidenciava que hi havia més d’un 90% 

d’habitatge de caràcter unifamiliar i en alguns casos de grans dimensions, 
mentre que les necessitats actuals requereixen habitatges plurifamiliars de 
dimensions més variables. 

El municipi ha vist consolidar el seu teixit urbà a partir de relligar el nucli 
històric amb les diverses urbanitzacions, concebudes en l’inici com a habitatges 
de segona residència, i això ha condicionat la funcionalitat en alguns casos i la 

dotació de serveis i equipaments per al conjunt de població. 
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1.4- Descripció de la voluntat d’intervenció i de les prioritats en la 
matèria que s’han deduït de les converses amb l‘ajuntament. 

1.- L’equip de govern pretén DISMINUIR EL POTENCIAL DE CREIXEMENT 

DEL POUM (amb una previsió de 2.093 habitatges la qual cosa equival a 
habitatges per a 5.441 persones) ja que l’entén desmesurat i és a partir 
d’aquest Estudi que es pretén mesurar les necessitats reals de la població per 

posteriorment traslladar-les al planejament. 

2.- A més es té com a prioritat ATENDRE LES DEMANDES D’HABITATGE 
PER ALS CREIXEMENTS ENDÒGENS, és a dir donant resposta a les 

demandes que les famílies de Vallromanes han manifestat, ja sigui per a 
emancipació de joves, la formació de noves famílies o famílies monoparentals 
que necessiten habitatges de característiques (dimensions, preu, etc.) diferents 

a la majoria de l’oferta existent. Objectiu contraposat al d’incrementar l’oferta 
de cases de segona residència o residència d’alt standing com preveia el 
planejament vigent. 

3.- El consistori manifesta també la seva PREOCUPACIÓ PER la situació de les 
MASIES I HABITATGES EN SÒL NO URBANITZABLE (SNU) donat que en 
determinats casos, degut a la seva dimensió i la impossibilitat normativa 

d’efectuar divisions horitzontals, fa que sigui inviable mantenir-los habitats per 
una sola família a vegades d’una o dues persones únicament. En conseqüència 
els masos queden deshabitats i aquests es deterioren amb el corresponent 

perjudici per al patrimoni rural. 

4.- En els treballs de redacció del POUM no es contemplava el potencial 
d’habitatge que encara té el sòl urbà consolidat i el model de creixement 

urbanístic era clarament en extensió, mentre que l’equip de govern es planteja 
una nova estratègia de MAJOR APROFITAMENT DEL SÒL I AUGMENTAR LA 
DENSITAT d’habitatges en determinades actuacions urbanístiques del centre, 

alhora que descartar aquelles actuacions poc adequades. 

5.- Més enllà de l’abast d’aquest Estudi, es posa de manifest la necessitat 
d’adequació de la normativa urbanística ja que es detecten dificultats per a 

inserir una CORRECTA MIXTICITAT D’USOS, permetent l’habitatge en planta 
baixa o l’activitat econòmica en determinats carrers. 

6.- També es fan evidents les DIFICULTATS DE GESTIÓ URBANÍSTICA de 

diversos àmbits d’actuació definits en el planejament que es troben concebuts 
de forma discontínua o condicionats els uns amb els altres, així com les 

dificultats econòmiques d’alguns promotors que desmunten les previsions 
temporals de desenvolupament del POUM. 

En resum, el conjunt d’aquestes intervencions es poden resumir en 3 blocs 

(voluntats i/o prioritats municipals): 

1. Eliminació de creixements urbanístics no adequats 

2. Revisió de les densitats en determinats sectors 

3. Plantejament d’alternatives urbanístiques 

 

2) CONTINGUTS I METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 

2.1- Identificació del planejament de referència per a l’anàlisi i 
diagnosi del planejament urbanístic. 
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El planejament urbanístic general vigent a Vallromanes a analitzar és el 
següent: 

  Pla d'ordenació urbanística municipal (publicació 29/04/2008) 

  Modificació puntual núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
(publicació 11/11/2010) 

  Modificació puntual núm. 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal ( 

publicació 08/10/2010) 

  Modificació puntual núm. 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
relativa a la inclusió de la masia de Can Vilar en el Catàleg de masies i 

cases rurals (publicació 02/07/2013) 

  Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 5 
relativa a la supressió de la prohibició de construir edificacions de fusta 

(publicació 28/06/2013) 

El planejament derivat vigent a analitzar és el següent: 

  Pla parcial urbanístic del sector XXIII del Llac (publicació 09/03/2007) 

 Pla parcial urbanístic PPU-6 Can Palauet 

 

2.2- Base territorial per als anàlisi i/o àmbits d’intervenció específics 

(sectors, polígons, barris, zones homogènies, ...) als que s’hauran de 
referir els anàlisi i quantificacions. 

L’àmbit d’estudi és la totalitat del municipi de Vallromanes en totes les seves 

classificacions (sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable). 
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Cartografia: Plànol de Qualificacions del Sòl. POUM de Vallromanes, 2008. 

2.3- Metodologia a emprar per l’aproximació a la demanda i necessitats 

d’habitatge. 

Els treballs per a la caracterització de la demanda i necessitats d’habitatge del 
municipi es basen principalment en la revisió de les previsions demogràfiques 

que feia tant la Memòria Social del POUM com el Pla Local de l’Habitatge i 
l’anàlisi de la seva evolució a partir de la consulta de noves fonts secundàries 
de dades sòcio-demogràfiques actualitzades com poden ser: 

 Projecció de població IDESCAT per a l’any 2021, que tot i prendre com a 
referència dades anteriors a la crisi (Base 2008), ens pot donar idea de 
l’evolució de població en un horitzó més enllà del 2016 que era el 

període en que acabava la projecció de la Memòria Social. 

 Anàlisi de les dades del Padró Municipal d’Habitants i d’Habitatges i veure 
les dades associades. 

 Anàlisi de la previsió d’evolució de la població a nivell autonòmic de l’INE 
per al període 2012-2021. 

 Comparativa de les diferents previsions amb el grau de compliment que 

feia el PLH 2009-2014 

 Buidat del Cens d’habitatges 2011 de l’INE que permet obtenir dades de 
tipologia, règim de tinença, etc. del conjunt d’habitatges de Vallromanes. 

 Anàlisi dels habitatges construïts en el període 2011-2013 a partir de les 
llicències d’obres o les dades del Col·legi d’Aparelladors. 

 Estudi de les estimacions de població i llars del municipi a partir de les 

projeccions del Servei de Planificació de l’Habitatge i Millora Urbana de la 
DIBA, elaborades amb el mètode de pes (a partir de les projeccions 
comarcals elaborades per l’Idescat) i de llars, amb el mètode 

de grandària mitjana de la llar. 

 

2.4- Aspectes de la problemàtica urbanístico-residencial del municipi 

en els que es proposa aprofundir l’anàlisi de manera especial per 
haver-se detectat la seva importància o per voluntat de l’ajuntament, 
justificant aquesta opció i descrivint la metodologia a emprar. 

A més a més de les prioritats i voluntats deduïdes de les converses amb 
l’ajuntament i explicitades als apartats anteriors, es posarà especial atenció en 
el SUC però també en el SNU. 

En SÒL URBÀ CONSOLIDAT, es quantificarà el potencial d’habitatges en el 
nucli urbà (SUC): 

 S’analitzarà el ritme de creixement intern en nombre d’habitatges d’una 
sèrie d’anys significativa que no estigui relacionat amb el 
desenvolupament de sectors de nou creixement per a caracteritzar el 

creixement residencial per densificació al nucli urbà. 

 Es realitzarà un treball de camp consistent en identificar solars 
edificables, ampliacions i possibles canvis d’ús d’edificacions. 

 Donat que amb tota probabilitat les promocions realitzades es van 
materialitzar sobre les finques amb condicions més favorables, en 
l’avaluació del potencial de creixement residencial en sòl urbà d’acord 

amb el planejament vigent s’aplicaran criteris qualitatius de ponderació 
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de l’existència de dificultats per a la promoció per les característiques de 
les finques o altres circumstàncies que puguin condicionar-la. 

En SÒL NO URBANITZABLE, en tractar-se d’un municipi amb un nombre 

relativament important de masies s’aprofundirà en l’estudi d’aquesta tipologia 
de sòl i les possibilitats de fer divisió horitzontal a les masies. 

Tanmateix des de l’ajuntament es manifesta una voluntat explícita d’adoptar 

MESURES DE CREACIÓ D’HABITATGE ASSEQUIBLE i es reclama una 
atenció especial de l’estudi sobre aquest aspecte. 

 

 

2.5- Descripció de la metodologia a emprar en els treballs d’anàlisi, 
diagnosi o definició de propostes. 

De forma general la metodologia a emprar serà la que es proposa per part de la 
GSHUA al Document d’Especificacions Tècniques (DET), que en síntesi 
consistirà en els següents apartats: 

 

ANÀLISI URBANÍSTIC I RESIDENCIAL 

A) Anàlisi del planejament urbanístic.  

1.- Planejament d’aplicació o de referència  

2.- Paràmetres urbanístics d'ordenació  

3.- Paràmetres urbanístics d’ús  

4.- Quantificació del potencial residencial urbanístic (total i social). 
En aquest apartat, la metodologia de la GSHUA es completarà 
amb un estudi del potencial del sòl urbà consolidat.  

5.- Dinàmica urbanística residencial recent (darrers 3-5 anys). La 
metodologia s’ampliarà a un termini superior d’anys en considerar 
que el comportament dels darrers 3-5 anys no és significatiu per 

la paralització del mercat immobiliari. 

6.- Hipòtesi de desenvolupament urbanístic a futur 

B) Anàlisi del parc d’habitatge 

1.- Característiques generals del teixit residencial 

2.- Qualitat del parc 

3.- Ús del parc 

4.- Quantificació del parc residencial edificat 

C) Anàlisi dels requeriments residencials 

1.- La població i els moviments residencials 

2.- El mercat de l’habitatge i els col·lectius amb dificultats 

3.- Necessitats d’accés o precarietat en la tinença 

DIAGNOSI 

A) Coherència entre el planejament urbanístic i els requeriments 
residencials 

1.- Des d’un punt de vista quantitatiu 



10 

 

2.- Des d’un punt de vista qualitatiu 

3.- Des d’un punt de vista temporal 

B) Adequació del parc existent a les necessitats d’habitatge 

 

OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I PROPOSTES 

A) Síntesi de la diagnosi 

B) Objectius i estratègies 

1.- Objectius generals i específics 

2.- Eixos o línies estratègiques 

C) Propostes 

3.- CALENDARI 

 

3.1- Definició de les reunions a mantenir, assistents, contingut, treballs 
a aportar per l’equip redactor, resultats a obtenir en cadascuna d’elles, 
i temporalització. 

Els assistents a totes les reunions seran: tècnics redactors, tècnics de la GSHUA 
i representants de l’ajuntament. 

 Primera reunió (data aproximada: 6 de març de 2014).  

o Objectius: seguiment dels treballs de redacció del 
document de la FASE 2 “Anàlisi i diagnosi”. Orientació de la 
continuació dels treballs. 

 Segona reunió (data aproximada: 10 d’abril de 2014).  

o Objectius: presentació i revisió de l’esborrany del document 
complet de la FASE 2 “Anàlisi i diagnosi”. 

 Tercera reunió (data aproximada: 30 d’abril de 2014).  

o Objectius: presentació del document definitiu de la FASE 2 
“Anàlisi i diagnosi”. Resposta a consultes necessàries per a 

l’emissió dels informes. 

 Quarta reunió (data aproximada: 29 de maig de 2014).  

o Objectius: seguiment dels treballs de redacció del 

document de la FASE 3 “Objectius, estratègies i propostes”. 
Orientació de la continuació dels treballs. 

 Cinquena reunió (data aproximada: 19 de juny de 2014).  

o Objectius: presentació i revisió de l’esborrany del document 
complet de la FASE 3 “Objectius, estratègies i propostes”. 

 Sisena reunió (data aproximada: 30 de juny de 2014).  

o Objectius: presentació del document definitiu de la FASE 3 
“Objectius, estratègies i propostes”. Resposta a consultes 

necessàries per a l’emissió dels informes. 

 Setena reunió (data aproximada: 15 de juliol de 2014).  

o Objectius: Lliurament del document definitiu. Posada en 

comú i valoració general dels treballs.   
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Una setmana abans de les reunions segona, tercera, cinquena i sisena 
s’enviaran els documents corresponents als assistents per a que puguin 
estudiar-lo i preparar la reunió amb antelació suficient. 

 

3.2- Temporalització dels lliuraments parcials i dels informes a elaborar 
per l’ajuntament i la GSHUA. 

 Lliurament del document de la FASE 1. Pla de treball (31 de gener 
de 2014) 

 Informe de la GSHUA i de l’Ajuntament de conformitat sobre el 

document de la FASE 1 Pla de treball. 

 Lliurament del document de la FASE 2. Anàlisi i diagnosi (tres 
mesos a partir de l’emissió de l’Informe, data aproximada: 30 

d’abril de 2014) 

 Informe de la GSHUA i de l’Ajuntament de conformitat sobre el 
Document de la FASE 2 Anàlisi i diagnosi. 

 Lliurament del document de la FASE 3. Objectius, estratègies i 
propostes (dos mesos a partir de l’emissió de l’Informe, data 
aproximada: 30 de juny de 2014) 

 Informe de la GSHUA i de l’Ajuntament de conformitat sobre el 
Document de la FASE 3 Objectius, estratègies i propostes. 

 Lliurament del document definitiu (dues setmanes a partir de 

l’emissió de l’Informe, data aproximada: 15 de juliol de 2014) 

 

 

 


