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Els equipaments a Premia de Mar

Quants en tenim i quants n'hauriem de tenir?
El que diu la Llei d’urbanisme
Com a les zones lliures, la superfície d’equipaments es 
calcula en funció del sostre edificat, i el percentatge 
de sòl que s’ha de dedicar a equipaments és del 20% 
per a les actuacions residencials.

Tenint en compte els números abans esmentats caldria 
tenir :

215.005m2 Superfície obligatòria    
         d’equipaments segons el POUM

270.144m2 Superfície obligatòria    
      d’equipaments segons la   
     superfície de sostre residencial Catastral.

Aquest dèficit de sòl per a equipaments és de quasi 
130.000 m2 es traduiria en 14 “Can San Pere”

El pla director d’equipaments de Premià de Mar
Però, a diferència de les zones lliures, més important 
que tenir molt sól per a equipaments és saber quins 
equipaments necessita el poble, i on es podran situar i 
construir.
És per això que s’ha desenvolupat, tenint en compte les 
reserves de sòl del POUM el Pla Director d’equipaments 
de Premià de Mar, que fa una diagnosi dels equipaments 
necessaris.

Vols veure el document complet del Pla 
Director d’equipaments?

Sabíes que actualment, el municipi disposa d’un 
únic solar per a equipament disponible que, a 
més a més, és de propietat privada?

Sabíes que Premià de Mar disposa actualment 
de 80 equipaments, 47 de propietat pública i 33 
de propietat privada?

Més enllà de la diagnosi, el Pla d’equipaments orienta 
de quins equipaments són més urgents i necessaris, 
segons les directrius estratègiques municipals i la 
legislació vigent.

El POUM de 2010 reserva una quantitat de sòl per a 
equipaments de 172.039 m2 és a dir uns 30.000 m2 
més.
Actualment Premià de Mar disposa d’una superfície 
d’equipaments de 142.189 m2.

Fonts :  Pla d’ordenació urbana municipal de Premià de Mar (1991, 2010)
  Pla Director d’Equipaments de Premià de Mar 2011
  Llei d’urbanisme de Catalunya 1/2010, POUM Premià de Mar 2010, 
                          Direcció General del Catastre

Elaboració :  Raons públiques



Els equipaments a Premia de Mar

Necessitats detectades per Premia

I a Can Sanpere ?En el Pla general d’ordenació urbana (POUM)
El llistat d’equipaments necessaris segons l’Ajunta-
ment per a la consecució del POUM són :
- Centre de dia.
- Nova escola bressol al Barri Clotet.
- Equipaments serveis socials zona carrer Núria.
- Equipaments educatius d’ús general.
- Nou centre d’atenció primària.
- Pista d’atletisme i camp de futbol
- Casal de jove
- Centre obert per a joves.
- Centres cívics al Maresme, Can clotet i Can San Pere.

En el pla d’equipaments de Premià de Mar
Planificar de forma adequada ja que no es podran 
construir molts equipaments nous en el futur pròxim 
(per manca de sòl i per manca de recursos econòmics 
per a grans inversions). 

Pensar molt bé quin són els nous equipaments en els 
que cal invertir. Amb una mirada horitzontal, tenint 
en compte en la presa de decisions els altres departa-
ments implicats.

Optimitzar: treure el màxim partit dels equipaments 
actuals
• Tenir en compte els usuaris destinataris dels equipaments,                                    

garantint-ne l’accessibilitat.
• Considerar elements que poden generar futurs problemes.
• Dissenyar els nous espais per a què puguin servir al màxim 

d’usos possibles.
• Reutilitzar els equipaments existents tenint en compte el cost i 

la viabilitat de la seva adequació.
• Donar resposta a les necessitats actuals i preveure les futures a 

partir dels espais ja existents.
• Aplegar els serveis administratius municipals en una sola de-

pendència.

• Donar més usos als centres educatius fora de l’horari escolar.
• Reestructurar els equipaments culturals.
• Revisar per racionalitzar els espais cedits a les entitats.
• Remodelació del mercat, per a una millora del servei.
• Resoldre la situació de l’oratori.
• Adequar espais públics del poble per a usos esportius.
• Invertir en l’eliminació de barreres arquitectòniques.
• Incentivar el lloguer de locals buits per a les entitats.

Noves necessitats detectades
• Mancomunar serveis: planificar equipaments supramunicipals.
• Ampliar el nombre de places públiques de centre de dia i ser-

veis per a la gent gran.
• Ampliar el nombre de places públiques d’escola bressol o cons-

truir una segona escola bressol.
• Repensar el centre cívic, ampliar, difondre, clarificar els seus 

usos.
• Un equipament de referència per a l’activitat social i cultural 

amb les entitats com a protagonistes de la programació.
• Un equipament gestionat per entitats i ciutadans i ciutadanes 

que vulguin involucrar-se.
• Port: espai públic, no només privat.
• Creació d’un espai de suport als emprenedors/es
• Que no es malmeti i/o perdi absolutament el passat agrari de la 

zona de ponent. Horts urbans.

Pla de millora urbana (PMU1)

Nou Centre 
Social

Espai públic amb 
aparcament de 250 

places sota

Nou Mercat i oficines 
de l’Ajuntament

Fonts :  Pla d’ordenació urbana municipal de Premià de Mar (1991, 2010)
  Pla Director d’Equipaments de Premià de Mar 2011
Elaboració :  Raons públiques



Els equipaments per Can Sanpere

Des de la Plataforma Can Sanpere 100% públic

Cal un(s) equipament(s) que s’adeqüin a la demanda 
directa del poble. 

Cal afegir la importància històrica de la fàbrica en les 
vivències del veïnat del poble, com també l’ús que se li 
ha donat per les diverses entitats del poble durant els 
últims anys. 

La Fàbrica de Can Sanpere s’ha convertit en molt més 
que un referent històric de la vila, s’ha convertit en un 
element de cohesió veïnal imprescindible pel poble.

S’ha de mantenir el Centre social Autogestionat

S’ha de considerar el valor patrimonial de l’edifici, cata-
logant-lo com a Bé cultural d’interés local (BCIL), i pre-
servant-ne una part construïda.

Activitat “Què t’imagines per Can Sanpere ?”

Es va dur a terme un taller durant la manifestació del 
dia 16 de febrer de 2014. 
Consistia en una bústia en la qual  les persones assis-
tents podien dipositar-hi, a través de post-it, el que 
imaginen a Can Sanpere. 

L’activitat ha permès treure moltes propostes d’equi-
paments per Can Sanpere :

i tu, que opines ?
Posa al teu futlletó les teves propostes : 

                         Quins equipaments voleu per Can Sanpere ? 

                                                       On es podrien ubicar ?

EQUIPAMENTS D’ÚS  SOCIAL

CLASES DE REFUERZO ESCOLAR 
(SÁBADO/DOMINGO).  

ESPAI  ART P/ ARTISTAS. 
EXTRA ESCOLAR (SÁBADO/DOMINGO).  

ESCOLA PÚBLICA MAR NOVA+ 
ESPAI COLLES DEBÒLIT+ CSA    
(COM L’ATENEU DE 9BARRIS).    

CENTRE DE DIA, CENTRE SOCIAL. 

UN CENTRE CÍVIC COM CAL. 

CIRCUIT DE GIMNÀS GRATUÏT.    

CONCIERTOS POR LAS TARDES, LUGAR 
PARA ENSAYOS MUSICALES.  

EQUIPAMENTS PER LES ENTITATS.  

CENTRO CULTURAL CON CONCIERTOS.    

ESPAI POLIVALENT PER TROBADES 
AL SERVEI DEL CIUTADÀ.  

CENTRE CÍVIC PARTICIPATIU I FORMATIU GRATUÏT.

LOCAL D’ENTITATS, 
ESPAIS PELS JOVES.   

CENTRE OBERT.ESPAI FAMILIAR.

LUDOTECA.  TEATRE 

ESCOLA  PÚBLICA DE QUALITAT.
ESCOLA  P0-P3.   

UN CENTRE AUTOGESTIONAT 
AMB PARTICIPACIÓ DE TOTES    
LES GENERACIONS.

UN CENTRO CULTURAL 
ABIERTO A TODAS LAS ARTES.

LLIBERTARI, IGUALITARI, ASSEMBLEARI. 

POTSER NO ENS FALTEN MÉS EQUIPAMENTS, SINÓ QUE 
ELS  QUE JA TENIM SIGUIN BEN GESTIONATS.
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Les zones lliures a Premia de Mar

EL sistema d’espai lliure del POUM pren una rellevància 
important degut a la ja esmentada densificació de la vila i 
manca, històricament, d’espais lliures a Premià de Mar. 
És per això que es planteja una forta reserva de zones 
destinades a espai lliures. 
A Can San Pere es reserva sòl destinat a espai lliure. 

Les zones lliures es calculen en funció del sostre 
edificable, es a dir, de la superfície d’habitatge que hi 
ha al municipi. Aquesta superfície és la següent segons 
diferents fonts, si tenim en compte el planejament o el 
catastre.

        1.075.019 m2 Segons el POUM 2010

         1.350.074 m2 Segons el Catastre

L’avantatge de tenir les dues dades, és que mitjançant 
el Catastre sabem exactament quina superfície real 
d’habitatge tenim al municipi. En canvi el POUM és un 
document a futur, del que vulguem que sigui el municipi i 
el seu compliment depèn de factors externs, com jurídics, 
polítics o económics.

Quanta quantitat en tenim i quanta n'hauriem de tenir?

Fonts:  Llei d’urbanisme de Catalunya 1/2010
  POUM Premià de Mar 2010
  Direcció General del Catastre
Elaboració :  Raons públiques

Així doncs tindríem que la superfície obligatòria de 
zones lliures seria, tenint en compte les dues dades:

111.157 m2                   Superfície d’espais 
                                     lliures actuals

215.005 m2                    Superfície obligatòria de  
                        zones lliures segons el POUM
 
270.144 m2                     Superfície obligatòria de
                                          zones lliures segons el Catastre

Aquest dèficit de zones lliures de gairebé 160.000 m2 
es traduiria en:
 
17 “Can San Pere” (9166 m2) 

o 4 “Nou Camps” (41 000m2)

Actualment a Premià de Mar tenim 111.157 
m2 d’espais lliures,  entre un 40 o un 50% 
del que serien necessaris!

Vols saber més sobre 
espais lliures 
a la llei d’urbanisme?



Les zones lliures a Premia de Mar

Activitat   “Qué t’imagines per Can Sanpere?”
Les propostes que es presenten formen part de 
l’activitat del 16 de febrer, durant la manifestació,  
proposada per la Plataforma de Can Sanpere per tal 
de recollir opinions sobre el que imaginen els veïns 
i veïnes que pot ser Can Sanpere. 

Es va anar passant amb una bústia en la qual les 
persones assistents podien dipositar a la bústia 
mòbil diferents propostes segons el color del 
post-it (zones verdes, equipaments o altres 
propostes).

L’activitat ha permès treure moltes propostes de 
zones lliures per Can Sanpere :

i tu, que opines ?
Posa al teu futlletó les teves propostes : 

                    Quins zones lliures voleu per Can Sanpere ? 

                                                  On es podrien ubicar ?

ESPAIS VERDS DE LLEURE I RELAX. 

100% ZONA VERDA.
0% PLAÇA  DURA.   

PULMÓ VERD.

UNA MENA DE PARC DE LA CIUTADELLA 
AL POBLE DE PREMIÀ DE MAR.  

UN PARC AMB MOLTA GESPA I ARBRES. 

PARC INFANTIL.    

ARBRES, CASCADA.    
PARC CENTRAL DE PREMIÀ, 
AMB ARBRES, OMBRA I LLAC. 

HORTS URBANS

        PLAÇA  VERDA, ARBRES, FLORS, SORRA, 
RES DE CIMENT, PARC INFANTIL.    

PARC I “BIBLIO”

 ESTANY AMB OQUES

ZONA VERDA LLIURE DE GOSSOS


