
El divendres dia 4 de desembre del 2020 es va publicar 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’aprovació 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vallgorguina 
(POUM) 

El POUM serà, a partir d’ara, el document de referència 
del futur desenvolupament urbà de Vallgorguina, substi-
tuint les Normes Subsidiàries de Planejament en vigor des 
de l’any 1984.   

D’aquesta manera el POUM es converteix en l’eina fona-
mental del desenvolupament urbanístic del nostre munici-
pi com a mínim pels propers 15 o 20 anys.  

Un cop aprovat el POUM es pot dir que el tràmit ha sigut 
molt llarg. En la seva elaboració hi han intervingut, en un 
moment o altre, més de 40 organismes: Ajuntaments de 
pobles veïns, Departaments de Cultura, de Política Territo-

rial, d’Agricultura,  de Medi Ambient, d’Interior,  de Carre-
teres, d’Economia i Finances, d’Innovació, d’Espais Natu-
rals, de Transports, i un llarg etc.

Tots ells han hagut d’informar del que afectava a les se-
ves competències (i els informes emesos eren vinculants). 
Això vol dir que calia incloure les seves prescripcions i, en 
algunes ocasions, introduir canvis al document original.  

En la durada del tràmit també va influir el canvi d’equip 
redactor, fet que va fer que s’endarrerís aproximadament 
un any, i que va ser motivada per l’incompliment de termi-
nis en la redacció dels treballs. 

Va ser llavors quan l’Ajuntament va demanar a la Dipu-
tació de Barcelona una subvenció en forma d’ajut tècnic 
valorada en 38.599 d’euros que ens va ser concedida. A 
continuació es va haver d’esperar que la Diputació convo-
qués un concurs públic per poder adjudicar els treballs al 
nou equip redactor, que seria l’encarregat d’acabar-lo.

Els canvis es van produir després de l’aprovació provisio-
nal, moment en què els informes emesos per la Direcció 
General d’Urbanisme, ens obligaven a fer modificacions 
substancials i per tant una nova aprovació inicial, la qual 
cosa volia dir que també s’havia de obrir un nou període 
d’al·legacions. 

Malgrat la durada, el canvi d’equip redactor i l’aprovació 
del Pla Territorial Metropolita a l’any 2010 que va afec-
tar de manera molt importat al nostre terme municipal, 
es pot dir que sempre ha prevalgut l’esperit de treball i 
les aportacions fetes per les veïnes i els veïns del munici-
pi en les jornades de participació ciutadana. També s’ha 
treballat a fons, no sempre amb el resultat esperat, per-
què les al·legacions fetes pels propietaris afectats es tin-
guessin en consideració pels tècnics de la Direcció General 
d’Urbanisme de la Generalitat.   

El cost final dels treballs de redacció de Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipals de Vallgorguina ha sigut de 
165.940,38 euros (127.341,38 pagats a BCQ Equip 
d’Arquitectura i 38.599,- a Narcís Tusell S.L.P.) 

ESPECIAL POUM





Acabament de les obres d’urbanització en la modalitat 
de compensació bàsica.  

Ampliació dels usos i actualització de les obligacions 
d’urbanització

Obtenció de terrenys d’equipaments per al Barri, per 
a un nou espai cívic i d’equipament públic en l’espai 
d’accés, amb instal·lacions esportives, centre social i 
comercial, completant el teixit residencial.    

PAU 12 
(Can Pujades)

PAU 13
 (Can Pujades Dotació)

PAU 14 
(Canadà Parc)

PAU 15 
(Canadà Parc 2)

Obtenció de terrenys d’equipaments per al Barri, amb 
instal·lacions esportives completant l’equipament del 
veí PAU 14.   
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PAU 16
 (Molinot)

Acabament de les obres d’urbanització pendents (reco-

llint la Modificació puntual de les NN.SS. en el Polígon 

d’actuació Mobir–Molinot, aprovada definitivament 

per la CTUB). 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació 
urbanística és la realització del sanejament.  

PAU 17
 (Collsacreu)

Acabament de les obres d’urbanització (segons el pro-
jecte d’urbanització del Veïnat de Poca Farina, aprovat 
definitivament el 16 de febrer de 2011, amb les deter-
minacions que s’estableixen en l’acord). 

PAU 18
 (Poca Farina)
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