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Les àrees residencials estratègiques ARE

Pla director urbanístic 
de les àrees residencials estratègiques 
de l’àmbit del Vallès Occidental
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Dades de síntesi del conjunt del PDU del Vallès Occidental

Densitat   
67 hab./ha

Habitatges protegits  
3.333

Habitatges lliures 
2.880

Total d’habitatges 
6.213

Sostre residencial lliure 
256.644,00 m2st

Sostre residencial 
protegit   
287.879,00 m2st

Sostre altres usos  
66.478,00 m2st

Total sostre   
611.001,00 m2st

Superfície PDU   
1.110.219,00 m2

Superfície computable 
927.311,00 m2

Sòl públic    
889.358,00 m2

Sòl privat    
220.861,00 m2

L’estratègia urbana i territorial de les àrees residencials estratègiques 
incloses en el PDU del Vallès Occidental atenen en cada cas a 
respostes de projectes coherents amb la posició i els objectius 
de les diferents ARE i es corresponen amb projectes d’escala i 
naturalesa diversa. La construcció d’una taxonomia pròpia pel que fa 
a l’estratègia urbana i territorial d’aquestes ARE, permet agrupar-les 
en la classificació següent:

Les ARE del Vallès Occidental han de 
constituir una nova generació d’espais, 
tant pel que fa a l’activitat principal de 
l’habitatge com als aspectes socials, 
territorials, ambientals, paisatgístics i de 
gestió, en uns emplaçaments idonis pel 
que fa a la capacitat d’absorció de la 
demanda, coherents amb el planejament 
territorial, situats en continuïtat urbana i 
accessibles al transport públic.

Barberà del Vallès

Castellar del Vallès

Montcada i Reixac

Sabadell

Santa Perpètua de Mogoda

Terrassa

Sebastià Jornet, Carles Llop, Enric Pastor

53,65%

80,11%

46,35%

19,89%

42,00% 47,12%

10,88%

Sòl públic
Sòl privat

Sostre residencial protegit
Sostre residencial lliure
Sostre altres usos

Habitatges protegits
Habitatges lliures

Superfície PDU Distribució sostre Distribució d’habitatges
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Les àrees residencials estratègiques ARE

• Enclavaments. Corresponen a aquelles actuacions que, per la 
posició que tenen dins del conjunt urbà, han de conformar un lloc 
significatiu en la construcció de la nova ciutat. Aquesta condició es 
dóna, encara que amb una significació diferent, a l’ARE Porta Sud 
a Terrassa i a l’ARE Sector Estació a Barberà del Vallès. Ambdós 
casos han d’esdevenir llocs centrals, per la proximitat a l’estació del 
ferrocarril o per la necessària integració d’equipaments significatius. 
Són àmbits que han de condensar una intensitat de projecte que 
esdevingui rellevant respecte del context del seu entorn: en el cas 
de Terrassa, per l’articulació necessària de les infraestructures 
hidràuliques i viàries que hi conflueixen i per la presència propera 
d’equipaments d’abast territorial com la seu dels jutjats; en el cas de 
Barberà del Vallès, per l’entorn d’edificacions de baixa densitat i per 
la necessitat d’acollir un centre d’ensenyament, amb un parc central 
al servei d’un territori més ampli que el de la pròpia àrea residencial 
delimitada.

• Límits i vores. Corresponen a aquelles actuacions que suposen 
la definició d’un límit de la ciutat consolidada i la definició d’una 
nova façana en aquesta part de límit o espai periurbà en què estan 
emplaçades. Aquesta condició es dóna en el cas de l’ARE de Can 
Taió de Santa Perpètua de Mogoda. El sector de Can Taió ha de 
definir el límit amb la gran àrea de l’espai agrari delimitada pels nuclis 
de Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet i Montcada i Reixac.

• Requalificació interior. Corresponen a aquest tipus les dues 
actuacions de l’ARE Turuguet i l’ARE Nou Eixample a Castellar 
del Vallès. En tots dos casos comporta la requalificació de sòls 
industrials situats dins de la trama urbana, que han de possibilitar la 
formació de nous habitatges protegits i la requalificació d’aquests 
espais. En el cas de l’àmbit de Turuguet la complexitat és més 
gran per la presència significativa d’un nombre elevat d’activitats 
industrials en funcionament. En el cas de l’àmbit del Nou Eixample, 
l’actuació passa per la relocalització d’un camp de futbol a la 
zona d’activitats econòmiques i la transformació interior d’aquesta 
peça en un sòl nou per a la implantació d’un nombre d’habitatges 
que optimitzi aquest sòl i que permeti, en part, cobrir la demanda 
d’habitatge protegit dels propers anys a Castellar del Vallès.

• Integració social. Corresponen a aquest tipus d’actuació les 
dues ARE de Can Puiggener i Torre-romeu de Sabadell, ja que 
formen part del Projecte d’Intervenció Integral en àrees d’habitatge 
que mereixen una atenció especial a l’entorn del parc fluvial del riu 
Ripoll, ampliant l’àmbit amb el sector residencial de Can Roqueta i 
les àrees limítrofes de la ciutat central, que l’Ajuntament de Sabadell 
ha redactat recentment amb motiu de la convocatòria de les ajudes 
que es deriven de la Llei de barris. Aquests documents de major 
extensió, profunditat i transversalitat contenen una informació àmplia 
sobre les actuacions que s’han de portar a terme en aquests barris 
ja existents, amb una conclusió en què es fa palesa la dificultat de la 
regeneració urbanística per si mateixa i la vulnerabilitat cultural, social 

i econòmica de l’àmbit de la llera del riu Ripoll, així com la necessitat 
d’una intervenció que garanteixi als seus habitants una millora de 
l’entorn urbà, la convivència, la igualtat d’oportunitats i l’accés social. 
En l’estratègia de la transformació social d’aquests àmbits, les àrees 
residencials estratègiques han de jugar un paper cabdal, tant pel 
que fa a l’oferta de nous habitatges com per la capacitat de garantir 
diversitat social en el conjunt i dotar dels equipaments necessaris 
per a possibilitar l’intercanvi i la relació dels residents actuals amb els 
nous col·lectius d’habitants.

• Vertebracions. Correspon a aquest tipus d’actuació l’ARE de 
Can Duran a Montcada i Reixac, ja que hi concorren un conjunt 
d’elements de naturalesa diferent: són sòls d’una extensió urbana 
significativa; sòls que definiran un límit de la ciutat de Montcada amb 
el territori no urbanitzable que forma part del connector territorial, 
situat sobre la capçalera d’un espai que s’estendria fins a la serralada 
del parc de Sant Llorenç de Munt; sòls que han d’articular el projecte 
amb el barri aïllat de Can Pomada i, a la vegada, han de resoldre la 
integració d’una important infraestructura de serveis viaris com és 
la continuïtat de la C-17 que, passant per la vall del riu Besòs, ha 
d’enllaçar amb la C-58 a Cerdanyola del Vallès.

Pel que fa a la construcció i contingut documental del PDU es 
parteix d’una diagnosi comuna i general respecte del conjunt de 
les actuacions que cal executar en el territori del Vallès Occidental, 
amb una atenció especial a la matriu biofísica de suport, la vigència 
del planejament territorial i urbanístic, el sistema de comunicacions 
per a la mobilitat, la demanda d’habitatge protegit, l’avaluació de 
les necessitats d’equipaments públics, l’estat dels serveis urbans, 
l’estructura de la propietat del sòl, l’inventari d’activitats i usos 
incompatibles amb el planejament i l’anàlisi dels valors ambientals i 
paisatgístics, i finalment, el patrimoni cultural i arqueològic.

D’aquesta lectura general i particularitzada per a cada ARE, el Pla 
director en justifica la proposta-resposta respecte de la idoneïtat 
dels sectors i els municipis inclosos en el PDU, estableix l’estratègia 
urbana i territorial explicitada anteriorment, defineix els criteris i 
objectius que corresponen a cada ARE, determina l’ordenació bàsica 
de les arquitectures, els equipaments, els espais lliures i la mobilitat i 
avalua les necessitats respecte a la reserva dels habitatges protegits 
que s’han d’obtenir amb l’execució d’aquest instrument urbanístic.

La consideració de tots aquests aspectes claus en les ARE del 
Vallès Occidental garanteix unes propostes d’ordenació equilibrades 
amb el territori i integrades en la ciutat preexistent i, juntament amb 
la formulació general de les ARE, des del mandat del marc legal 
d’establir estructures urbanes denses, compactes i complexes, 
conclou amb models racionals i introdueix la possibilitat d’una 
efectivitat major en els aspectes relacionats amb la sostenibilitat 
que, normativament, se centren en el cicle de l’aigua, en un model 
energètic eficient, en la gestió de residus i el consum racional de 
materials i en la protecció de l’ambient atmosfèric.
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Espais lliures

Xarxa ferroviària

Pla director urbanístic ARE 
Vallès Occidental
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Sòl públic
Sòl privat

Sostre residencial lliure
Sostre residencial protegit
Sostre altres usos

Superfície ARE Distribució de sostres

Les àrees residencials estratègiques ARE

Barberà del Vallès
Sector Estació

L’àmbit limita al sud-oest amb la línia ferroviària de Rodalies de Catalunya. Els requeriments 
del municipi per al sector, a part de la construcció de nous habitatges, són la construcció 
d’un aparcament al servei de l’estació i la construcció dels vials necessaris per a enllaçar 
els diversos teixits de l’entorn, fins i tot a l’altre costat de la via.  També es preveu la 
construcció d’un CEIP de dues línies. El Pla Director defineix una densitat residencial que 
suposa la construcció de 144 habitatges, dels quals com a mínim el 50% han de ser de 
protecció pública. 

La proposta d’ordenació busca projectar un barri amb identitat i qualitat urbana, que sigui 
un referent per al seu entorn, pels nous espais dedicats a parcs, equipaments i comerços 
de barri, aprofitant la condició de centralitat i d’accessibilitat que comporta la proximitat a 
l’estació de Rodalies de Catalunya. 

Es proposa, en primer lloc, una ordenació de les edificacions de tipus obert que configura 
illes permeables de volumetria mixta, concentrant l’edificació, per tal d’alliberar la major 
quantitat de sòl possible i potenciar els espais lliures entre els edificis. L’ordenació 
proposada admet altres usos a part de l’ús d’habitatge, com són el petit comerç a les 
plantes baixes i els equipaments. Pel que fa a aquests últims, a més del CEIP, que es 
potencia com a element vertebrador de l’espai públic mitjançant la planificació del seu 
accés, es proposa, al costat oposat de l’ordenació, un equipament d’ús cívic i/o cultural 
destinat a recolzar la zona d’entrada a l’estació i al nou parc. 

Els avantatges que ofereix l’ordenació proposada, basada en un ordre de volumetries 
semiobert, són els d’oferir les condicions ambientals idònies d’il·luminació i ventilació 
dels habitatges i les de proporcionar una permeabilitat que afavoreixi la relació dels 
espais interiors d’illa amb els espais exteriors, consolidant una xarxa d’espais lliures amb 
continuïtat física i visual que afavoreixi els recorreguts de vianants. 

Per últim, es projecta un parc central que potencia les qualitats paisatgístiques de l’espai 
natural existent, aprofitant els condicionants de buit urbà, la seva topografia, les seves 
vistes i àrees arbrades, com ara el bosc de pins pròxim a l’estació. 

L’objectiu de la proposta per a l’ARE sector Estació 
és generar una nova centralitat urbana en un entorn 
residencial de baixa densitat, al voltant d’un gran buit 
destinat a parc, i generar un teixit residencial divers i 
versàtil, amb gradacions entre l’espai públic i privat, 
que incorpori criteris d’urbanisme sostenible. 

Superfície ARE
52.726,00 m2s

Superfície computable
42.378,00 m2s

Sòl públic 
42.643,00 m2s

Sòl privat 
10.083,00 m2s

Sostre residencial lliure
9.323,00 m2st

Sostre residencial protegit
9.323,00 m2st 

Sostre altres usos 
4.662,00 m2st

Total sostre 
23.308,00 m2st

80,88%

19,78% 20,00%

40,00%

40,00%

Equip redactor 
Planejament derivat i projecte d’urbanització: 
Ander Aginako Arri, Emma Bellosta Barriuso, 
Amaia Celaya Álvarez
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Habitatges protegits 
Habitatges lliures

Distribució d’habitatges
Considerant els carrers, parcs, intersticis i tota classe d’espais lliures (adjacents a l’àmbit 
del pla i en l’interior) es potencia una estructura d’espais lliures locals que, en ser en gran 
part d’accés lliure, garanteixen una percepció de continuïtat física i visual que afavoreix 
els recorreguts i connexions de vianants, configurant un sistema d’espais jerarquitzats, 
articulats i identificables que, no tan sols donen resposta a les necessitats de l’àmbit sinó 
que també concreten un sistema de relacions socials a diferents escales: a escala de 
l’edifici, a escala de l’agrupació d’edificis i illes, i fins i tot a escala sectorial i municipal. 

Densitat 
50 hab./ha

Habitatges protegits
110

Habitatges lliures
104

Total d’habitatges
214

51,40%48,60%

Zonificació

Zones
Zona residencial 
d’ordenació oberta. 
Habitatge lliure (3.LL)

Zona residencial 
d’ordenació oberta. Mixta 
habitatge lliure i HPO 
(3.M)

Zona residencial 
d’ordenació oberta. Illa 
0. Habitatge de protecció 
HPO. (3.HPO)

Sistemes
Parcs urbans, jardins i 
places (d1.se)

Sistema d’equipaments: ús 
docent (c1.se)

Sistema d’equipaments: 
ús cívic i/o cultural (no 
admesos usos amb fins 
educatius, sanitaris o 
residencials) (c0.se)
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Ordenació i vistes
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Imatge
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Sòl públic
Sòl privat

Sostre residencial lliure
Sostre residencial protegit
Sostre altres usos

Superfície ARE Distribució de sostres

Les àrees residencials estratègiques ARE

Castellar del Vallès
El Turuguet

Es tracta d’un sector discontinu de sòl urbà no consolidat dividit per la carretera de 
Sabadell (B-124) i situat en la transició entre les implantacions industrials més recents 
i el teixit residencial preexistent. Els elements més rellevants de l’entorn immediat són 
la mateixa carretera, una antiga fàbrica de pedrissos actualment transformada en 
l’equipament Tolrà i un edifici modernista envoltat d’espais lliures on s’ubica una empresa 
de restauració amb prestigi a la comarca. La part més petita del sector, ubicada a llevant 
de la B-124, és la meitat d’una illa ocupada per naus industrials en desús, l’altra meitat 
està consolidada amb edificis de construcció recent i que presenten unes parets mitgeres 
contundents i lesives al paisatge urbà. La part de ponent inclou una illa sencera destinada a 
usos terciaris, alguns dels quals ja estan en funcionament.

El sector s’ordena al voltant de l’itinerari de vianants que connecta l’equipament Tolrà, al 
nord de l’actuació, amb el proposat per l’ARE al sud, travessant la B-124 i vorejant l’edifici 
modernista i els seus jardins, tot disposant de zones porxades en tot el recorregut per a 
incentivar els usos comercials que forçosament s’han d’ubicar a les plantes baixes.

Les arquitectures de la part de llevant del sector es disposen rígidament, segons l’alineació 
del vial, per a completar l’illa i ocultar les parets mitgeres que hi ha mitjançant el joc 
d’alçades, tot deixant un espai intermedi, d’ús privatiu, de coixí entre les noves edificacions 
i les ja existents. A la part de ponent, amb menys condicionants urbanístics, es preveu una 
ordenació més flexible que permeti adaptar-se a les realitats diverses que hi concorren, 
amb arquitectures més lineals i a més alçada al llarg de la B-124 i més orgàniques i baixes 
a l’interior, on s’ubica l’espai lliure públic que travessa longitudinalment l’illa i que conforma 
l’itinerari de vianants abans esmentat. Aquesta ordenació permet la seva formalització en 
edificis de barra doble, de bon comportament tèrmic en les orientacions est-oest, que 
juntament amb la flexibilització de les alçades per a cossos d’edificació ha de facilitar una 
integració al lloc més acusada.

Sector de 26.344 m² dels quals 15.716 m² (59,66%) 
es destinen a sistemes urbanístics públics i on es 
preveu la construcció de 32.060 m² de sostre, 
4.739 m² destinats a usos comercials i 27.321 m² per 
a la construcció de 303 habitatges, 152 dels quals 
tenen algun règim de protecció pública.

Superfície ARE
26.344,00 m2s

Superfície computable
19.786,00 m2s

Sòl públic 
15.716,00 m2s

Sòl privat 
10.628,00 m2s

Sostre residencial lliure
13.660,00 m2st

Sostre residencial protegit
13.660,00 m2st 

Sostre altres usos 
4.739,00 m2st

Total sostre 
32.059,00 m2st

59,66%40,34%

14,78%

42,61%

42,61%

Equip redactor 
Planejament derivat i projecte d’urbanització: 
Font Viñolas Arquitectes, SL
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Habitatges protegits 
Habitatges lliures

Distribució d’habitatges
La mobilitat rodada del sector es recolza en la xarxa viària secundària existent (7.199,02 m²). 
No es preveuen nous vials i únicament es transforma la funció d’algun d’ells mitjançant el 
tipus d’urbanització proposada que caldrà reforçar amb les mesures adients. L’espai lliure 
públic (6.558,62 m²) s’ubica en gran part a l’interior de l’illa de ponent, la seva fragmentació 
mitjançant la disposició de l’enjardinament i el mobiliari urbà minimitza la desproporció de la 
seva geometria allargada. L’equipament, de 1.958,30 m² de sòl i destinat a usos culturals 
i assistencials, s’ubica en un extrem del sector i dóna sentit al discurs de l’ordenació 
proposada seguint l’itinerari entre aquest i l’equipament Tolrà. 

Densitat 
153 hab./ha

Habitatges protegits
152

Habitatges lliures
151

Total d’habitatges
303

49,83% 50,17%

Zonificació

Zones
Residencial d’eixample 
en habitatge plurifamiliar, 
clau 2.1

Residencial d’eixample 
en habitatge plurifamiliar 
de protecció pública, 
clau 2.1p

Residencial d’eixample 
en volumetria específica, 
subzona Turuguet, clau 
2.4i

Residencial d’eixample 
en volumetria específica 
d’habitatges de protecció 
pública, subzona 
Turuguet, clau 2.4ip

Sistemes
Sistema urb. d’espais 
lliures públics, jardins, 
clau D.3

Sistema urb. d’equipament 
comunitari, cultural, 
clau C7

Sistema urb. de 
comunicacions, viari, 
clau A
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Sòl públic
Sòl privat

Sostre residencial lliure
Sostre residencial protegit
Sostre altres usos

Superfície ARE Distribució de sostres

Les àrees residencials estratègiques ARE

Castellar del Vallès
Nou eixample

L’àmbit més al nord del sector, al carrer Tarragona, és l’àmbit que es troba immers en un 
teixit més urbà. La proximitat de l’Espai Tolrà a l’est i l’activitat comercial que actualment 
hi ha en alguns dels carrers contigus al sector fa que es pensi en aquest àmbit com 
un nou centre d’activitat per a Castellar del Vallès. Així, doncs, la proposta parteix d’un 
reconeixement minuciós de l’entorn, de manera que el volum construït n’articuli els 
diferents aspectes i els potenciï. 

Es creen les connexions est-oest i nord-sud, fins ara inexistents, perllongant els recorreguts 
urbans per a vianants de manera que conflueixen en els espais públics resultants. El 
recorregut est-oest uneix el centre cultural de l’Espai Tolrà amb el carrer de Josep 
Tarradellas, i el recorregut nord-sud posa en contacte el carrer dels Pedrissos amb el carrer 
de Suïssa. En la trobada d’aquests dos eixos se situa un equipament de proximitat, de 
l’ordre de 3.000 m², que juntament amb la previsió d’usos comercials en planta baixa fa 
que l’activitat en els recorreguts i en aquest nou centre de Castellar quedi garantida. Al seu 
torn, l’eix nord-sud consisteix en un gran espai verd que neix com a continuació de la plaça 
d’Emili Altimira i Alsina i s’estira fins al carrer de Suïssa. 

En l’àmbit central, situat en la franja límit entre la zona de Castellar d’ús residencial i la 
zona de Castellar d’ús industrial, s’ha partit, en un primer moment, de la necessitat de 
donar resposta a la importància que té l’àmbit com a punt d’accés a la part residencial 
del municipi quan s’entra per la ronda de Tolosa. Per això, i tot i que el conjunt es manté 
dins d’alçades contingudes de com a molt planta baixa i cinc plantes pis, es planteja 
una ordenació que vol crear una petita seqüència volumètrica de fites construïdes. El 
trencament d’aquestes edificacions ajuda a resoldre satisfactòriament el pendent de la 
ronda de Tolosa, alhora que li dóna una façana amb més entitat, preveient que en un 
futur aquesta zona del municipi passarà a tenir més presència per la proximitat de la nova 
estació de ferrocarril.

L’àmbit sud correspon al polígon industrial del Pla de la Bruguera. La superfície d’aquest 
àmbit està destinada únicament a sistema d’equipaments (una nova instal·lació esportiva 
que inclou el camp de futbol). Aquí es fixen uns gàlibs per al conjunt d’edificacions 
que formen el nou camp de futbol. Aquest gàlibs parteixen de les alineacions amb les 
edificacions de l’entorn i de la voluntat de crear un espai d’accés capaç de recollir un gran 

L’ARE nou eixample consta de tres àmbits que 
possibilitaran la creació d’un nou centre urbà 
d’activitat alhora que garanteix la continuïtat de l’actual 
equipament esportiu en un emplaçament més adient.

Superfície ARE
35.362,00 m2s

Superfície computable
21.023,00 m2s

Sòl públic 
23.427,00 m2s

Sòl privat 
11.935,00 m2s

Sostre residencial lliure
13.500,00 m2st

Sostre residencial protegit
13.583,00 m2st 

Sostre altres usos 
3.668,00 m2st

Total sostre 
30.751,00 m2st

66,25%

33,75%

11,93%

44,17%

43,90%

Equip redactor 
Planejament derivat i projecte d’urbanització: 
Gamma d’Arquitectura, SL
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Habitatges protegits 
Habitatges lliures

Distribució d’habitatges
nombre de persones, donant front al parc central de la zona industrial i entenent-lo alhora 
com a fita d’un recorregut que es podria iniciar a la zona residencial de Castellar del Vallès. 
Dins d’aquesta superfície també es preveu la creació d’una altra peça d’equipament, d’uns 
3.000 m², associada a l’activitat del camp de futbol.

Densitat 
137 hab./ha

Habitatges protegits
154

Habitatges lliures
134

Total d’habitatges
288

53,47%46,53%

Zones
Subzona residencial en 
volumetria específica - 
habitatges de protecció 
(2.4h-PO)

Subzona residencial en 
volumetria específica – 
habitatges lliures (2.4h)

Residencial plurifamiliar 
i equipament públic en 
PB i planta primera (2.4h-
PO/C7) 

Sistemes
Verd públic (D3)

Equipaments públics – 
equipament esportiu (C4)

Viari (A)

Zonificació
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Les àrees residencials estratègiques ARE

Ordenació
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Sòl públic
Sòl privat

Sostre residencial lliure
Sostre residencial protegit
Sostre altres usos

Superfície ARE Distribució de sostres

Les àrees residencials estratègiques ARE

Montcada i Reixac
Can Duran

L’àmbit de l’ARE Can Duran, que ocupa una superfície de 437.650 m2, s’emplaça al nord-
oest del municipi de Montcada i Reixac. Limita al nord amb el nucli de Can Pomada, a 
l’oest amb el torrent de Can Duran, a l’est amb la línia del ferrocarril Barcelona-Puigcerdà, i 
al sud amb el nou sector residencial de Mas Rampinyo. 

Les preexistències físiques, la topografia, els serveis viaris i el planejament vigent 
condicionen l’ordenació de l’ARE Can Duran. A l’hora d’implantar l’edificació s’opta per 
un model compacte, concentrant l’edificabilitat en una part de sòl que només representa 
el 21% de l’àmbit. Aquest fet permet respectar el paper rellevant que configura el sistema 
d’espais lliures dins de l’àmbit, arran de la presència del torrent de Rocamora i de la 
proximitat del corredor de valor ambiental a escala territorial que ve dels boscos del 
nord de Polinyà i que avança cap al sud fins arribar al riu Ripoll. Això possibilita projectar 
dues grans peces verdes que comprenen sòls del torrent de Rocamora i del corredor 
territorial.  

Les zones que acullen l’edificació es localitzen en dos àmbits diferenciats, separats pel 
torrent de Rocamora. El sector de ponent s’organitza en dos grans eixos paral·lels que 
neixen al sector de Mas Rampinyo. El sector de llevant es formalitza amb un eix principal 
que uneix la rotonda d’entrada fins al nou equipament previst a la masia de Can Rocamora, 
situat al límit del sector. Perpendicularment a aquest eix es formen un seguit d’illes 
semiobertes. L’edificabilitat es disposa a partir de tipologies d’edificació que tenen el bloc 
lineal de 12 m de profunditat com a base. Aquesta amplada permet que tots els habitatges 
siguin passadors i disposin de ventilació creuada i d’una bona il·luminació natural. Les illes 
en contacte amb els parcs s’obren cap a aquests espais. 

El planejament vigent defineix una nova via estructurant primària que comunica l’autopista 
C-58 amb l’autovia C-17 i que enllaça el municipi de Ripollet amb el de la Llagosta, creuant 
Montcada i Reixac. Aquesta via es denomina via de Cornisa i creua el sector de Can 
Duran. En l’ordenació del sector s’ha tingut en compte la reserva viària definida ajustant-la 
al traçat en planta del sector per tal de garantir la connexió entre la trama urbana de l’ARE i 
la resta del municipi.

L’ordenació permet relligar el barri de Mas Rampinyo 
amb el de Can Pomada, fins ara aïllat de la resta del 
municipi. La nova edificació es disposa a l’entorn de la 
xarxa viària, dels equipaments i  del sistema d’espais 
lliures de l’àmbit configurat a partir de dues grans peces 
pertanyents als torrents de Rocamora i Can Duran.

Superfície ARE
437.650,00 m2s

Superfície computable
402.272,00 m2s

Sòl públic 
343.509,00 m2s

Sòl privat 
94.141,00 m2s

Sostre residencial lliure
94.455,00 m2st

Sostre residencial protegit
94.454,00 m2st 

Sostre altres usos 
29.386,00 m2st

Total sostre 
218.295,00 m2st

78,49%

21,51%
13,46%

43,27%

43,27%

Equip redactor 
Planejament derivat:
BAMMP Arquitectes Associats, SL

Projecte bàsic d’urbanització:
IDP Enginyeria i Arquitectura

Projecte executiu d’urbanització:
Veveèma, SL-EIPO, SL (UTE)
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Habitatges protegits 
Habitatges lliures

Distribució d’habitatges
La proposta viària de l’ARE planteja un cosit de les xarxes existents de Can Pomada i 
Mas Rampinyo, així com la creació d’una nova estructura sobreposada que dóna servei al 
conjunt d’edificis i sistemes del pla. El resultat són dos conjunts de trames que segueixen la 
xarxa de carrers de Can Pomada i de Mas Rampinyo. 

El sistema d’equipaments es distribueix al llarg de tot l’àmbit i es vertebra al voltant de la 
projecció d’un centre cívic de barri, que inclou un punt d’atenció ciutadana, una escola 
bressol, un casal d’avis i un equipament esportiu.

Densitat 
53 hab./ha

Habitatges protegits
1.080

Habitatges lliures
1.050

Total d’habitatges
2.130

49,30% 50,70%

Zonificació

Sistemes
Parcs i jardins
De nova creació de caràcter 
local (clau 6b)
De nova creació d’àmbit 
metropolità (clau 6c)

Sistema hidrogràfic  
(Clau SH)

Equipaments comunitaris i 
dotacions de nova creació 
de caràcter local (clau 7b)

Sistema de serveis tècnics 
(Clau 4)

Sistema d’habitatge 
dotacional (Clau 10hd)

Sistema viari (Clau 5)

Sistema viari generat (clau 
5b)

Zones
ARE Montcada - terciari 
en alçada en edificació 
subjecta a ordenació 
volumètrica específica 
(Clau 18tr)

ARE Montcada - 
habitatge lliure i altres 
usos en edificació 
subjecta a ordenació 
volumètrica específica 
(Clau 18)

ARE Montcada - 
habitatge protegit i 
altres usos en edificació 
subjecta a ordenació 
volumètrica específica 
(Clau 18hp)
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Ordenació
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Sòl públic
Sòl privat

Sostre residencial lliure
Sostre residencial protegit
Sostre altres usos

Superfície ARE Distribució de sostres

Les àrees residencials estratègiques ARE

Sabadell
Can Puiggener

Can Puiggener és encara avui un sector amb dèficits importants, malgrat la posició de 
centralitat que ocupa dins la ciutat. Heterogeni, poc estructurat i amb una accessibilitat 
difícil, s’assenta sobre el pendent que salva abruptament el desnivell de prop de 50 m, 
entre la plataforma en què es desenvolupa la ciutat i la llera del riu Ripoll, estenent-se per 
les esplanades de cotes intermèdies, ocupades sense cap estratègia de planificació.

S’hi distingeixen dues formes genèriques de creixement. La primera, originalment 
autoconstruïda, s’assenta sobre els pendents i dibuixa un viari ramificat focalitzat des d’un 
sol punt que el relaciona amb el vial de cornisa. Conforma un seguit d’illes dividides en 
parceŀles estretes, ocupades per cases de planta baixa o planta i pis, alineades al carrer 
i amb pati, que han anat acumulant, per la superposició d’afegits, altres volums, coberts 
i remuntes. El segon model d’implantació és una operació de promoció d’habitatge 
social en format de polígon organitzat sobre una malla de carrers ortogonals, que ocupa 
els sòls planers propers al riu. En el buit que es produeix entre els dos assentaments es 
va urbanitzar el carrer del Puig de la Creu, una ramificació de la carretera de Prats que, 
coincidint amb l’aiguafons natural del terreny, constitueix l’accés més solvent del sector, si 
bé aporta poc a la seva cohesió, ordre i estructura.

El planejament de l’ARE se centra en el buit urbà existent entorn d’aquest vial, sobre una 
superfície d’intervenció d’11 ha. La delimitació de l’àmbit d’actuació segueix, amb criteris 
estratègics i d’oportunitat alhora, la traça del carrer i comprèn els sòls aptes per a acollir la 
nova edificació residencial –53.346 m² de sostre, amb una densitat de 70 habitatges per 
hectàrea–, i per a implantar els equipaments necessaris.

L’objectiu estratègic de l’ARE és la regeneració global del sector de Can Puiggener, 
i en conseqüència, el planejament li ha de proporcionar una oportunitat de millora i 
transformació que depassi els límits estrictes de l’àrea d’intervenció. Es tracta d’aconseguir 
una trama urbana contínua amb capacitat d’establir nexes entre els dos assentaments 
ja edificats, i entre aquests i el sistema de parcs de la vora del riu. Cal també redefinir 
l’estructura de l’espai públic i la situació de les noves previsions per a dotacions per tal de 
generar un eix urbà vertebrador de l’accessibilitat i de l’activitat col·lectiva. La construcció 
d’habitatge protegit –el 60% del sostre residencial programat–, a més d’atendre les 
necessitats socials del municipi, incideix també en la gestió de la transformació de les àrees 
exteriors a l’ARE que estan més degradades, ja que es destina en part a la substitució 

Per tal d’acomplir l’objectiu estratègic de l’ARE, que 
és la regeneració global del sector, es proposa un 
planejament que depassa els límits estrictes de l’àrea 
d’intervenció i li dóna cohesió urbana a partir d’un eix 
viari vertebrador.

Superfície ARE
111.386,00 m2s

Superfície computable
81.255,00 m2s

Sòl públic 
95.331,00 m2s

Sòl privat 
16.055,00 m2s

Sostre residencial lliure
19.847,00 m2st

Sostre residencial protegit
29.771,00 m2st 

Sostre altres usos 
3.728,00 m2st

Total sostre 
53.346,00 m2st

85,59%

14,41%

55,81%

37,20%

6,99%

Equip redactor 
Planejament derivat i projecte d’urbanització: 
Martínez/Sisternas Arquitectes i Associats, SL
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Habitatges protegits 
Habitatges lliures

Distribució d’habitatges
provisional o definitiva d’habitatges obsolets en operacions de regeneració de les illes 
existents. El planejament redactat concreta els aspectes que es consideren fonamentals 
per tal de garantir la sostenibilitat i ecoeficiència de l’operació de transformació urbana que 
es proposa.

Densitat 
70 hab./ha

Habitatges protegits
350

Habitatges lliures
221

Total d’habitatges
571

61,30%38,70%

Zonificació

Zones
Residencial en 
volumetries especials 
(clau 1.8 AO)

Residencial en 
volumetries especials 
amb terciari (clau 1.9 AO)

Sistemes
Espais lliures

Equipaments comunitaris

Habitatge dotacional 
públic

Viari
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Sòl públic
Sòl privat

Sostre residencial lliure
Sostre residencial protegit
Sostre altres usos

Superfície ARE Distribució de sostres

Les àrees residencials estratègiques ARE

Sabadell
Torre-romeu

Els sòls on s’actua se situen al marge dret del riu Ripoll on, al voltant dels anys 40 del segle 
passat, es van produir uns assentaments poblacionals vinculats a les indústries existents 
al llarg del riu Ripoll com els àmbits de Can Puiggener i Torre-romeu. Aquests barris van 
néixer de l’autoconstrucció tant pel que fa a la definició del teixit urbà com pel que fa a 
l’edificació.

La superfície total de l’àmbit és de 131.926 m2 i té una forma allargassada situada sobre la 
cornisa dels talussos del riu Ripoll.

Es planteja l’estructuració i renovació dels sòls residencials del barri de Torre-romeu. 
Aquests objectius es materialitzen en la definició d’un teixit residencial que permeti 
estructurar aquest conjunt d’edificis del barri de Can Llobateres amb la resta del barri i que 
permeti assolir l’objectiu de cohesió social de les diferents cultures que hi viuen. Des del 
punt de vista paisatgístic, aquesta proposta estudia de forma acurada la seva implantació 
sobre un element tan singular com són els talussos del riu Ripoll.

En aquest ordre de coses, l’oportunitat d’ordenar aquest territori a través d’una àrea 
residencial estratègica permet:

• Completar la trama urbana residencial donant continuïtat al sud del barri de Torre-
romeu, amb la cohesió del barri i la millora de l’estructuració social i el benestar dels seus 
habitants. 

• Reallotjar habitants del barri en habitatges de millor qualitat funcional i estructural.

• Establir una estructura d’espais lliures a la vora dels talussos del Ripoll que uneixen el 
parc de la Clota fins a Can Roqueta i més enllà.

• Potenciar els equipaments del barri ressituant el CEIP en un punt central del barri, creant 
el nou institut, millorant la posició del mercat municipal, reemplaçant el camp de futbol 
existent i establint altres reserves d’equipaments generals en aquest àmbit.

• Definir una estructura urbana del sector que permeti dimensionar els serveis viaris 
adequadament per a un assentament residencial, tot potenciant els recorreguts de passeig.

A partir d’una reflexió global sobre el barri de Torre-
romeu, s’impulsa la integració dels teixits urbans 
existents en aquest barri, dotant-lo d’habitatge 
protegit, equipaments i zones verdes que permetin 
millorar-ne les condicions de vida.

Superfície ARE
131.926,00 m2s

Superfície computable
110.108,00 m2s

Sòl públic 
111.969,00 m2s

Sòl privat 
19.957,00 m2s

Sostre residencial lliure
25.935,00 m2st

Sostre residencial protegit
38.903,00 m2st 

Sostre altres usos 
1.613,00 m2st

Total sostre 
66.451,00 m2st

84,87%

15,13%

2,43%

58,54%

39,03%

Equip redactor 
Planejament derivat i projecte d’urbanització: 
Gadea, Territori i Arquitectura, SL
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Habitatges protegits 
Habitatges lliures

Distribució d’habitatges
• Preveure un gran espai de relació que permeti acollir el metro del Vallès i el vial sobre el riu 
Ripoll, que integrarà definitivament aquest barri amb el municipi de Sabadell situat al marge 
dret del riu.

En concret, es proposa una ordenació que doni continuïtat al front dels talussos del riu 
Ripoll connectant els edificis residencials existents del voltant de Can Llobateres amb la 
resta del barri de Torre-romeu amb un seguit d’actuacions per a dotacions, espais públics 
i residencials que dinamitzin el barri, situats en una estructura en illes on es barregen 
cadascuna de les tipologies d’habitatges: lliure, protegit i concertat. La proposta preveu un 
total de 746 habitatges, 454 dels quals tenen algun tipus de protecció.

Densitat 
68 hab./ha

Habitatges protegits
454

Habitatges lliures
292

Total d’habitatges
746

60,86%39,14%

Emplaçament
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Les àrees residencials estratègiques ARE

Zonificació

Ordenació

e-1A0 Habitatge dotacional

Zona verda
d-1 Places i jardins urbans
d-2 Parc veïnal

Sistemes
Infraestructures de 
comunicació
A-1 Viari
A-2 Ferroviari

Equipament
c-0 Reserva d’equipament 
local
c-1 Equipament educatiu 
local
c-4 Equipament esportiu

1-8 A0 (HLL) Zona 
residencial amb 
volumetries especials 
formada només per HLL

1-8 A0 (HPO) Zona 
residencial amb 
volumetries especials 
formada només per HPO

Zones
1-9 A0 (HPO) Zona 
residencial amb 
volumetries especials 
formada per planta 
baixa comercial i HPO

1-8 A0 (mixte) Zona 
residencial amb 
volumetries especials 
formada per HLL i HPO
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Sòl públic
Sòl privat

Sostre residencial lliure
Sostre residencial protegit
Sostre altres usos

Superfície ARE Distribució de sostres

Les àrees residencials estratègiques ARE

Santa Perpètua de Mogoda
Can Taió

El sector de Can Taió ocupa la franja lliure entre el nucli de Santa Perpètua i la via de ronda 
que preveia el Pla general, que ha de fer de límit definitiu entre la ciutat i les zones agrícoles 
i naturals. En l’ordenació proposada, aquesta via –el passeig de Can Taió– ha de completar 
la xarxa viària del municipi i, per tant, ha de servir a la circulació rodada, però també s’entén 
com un parc urbà lineal que recorre tota la façana del sector i que integra recorreguts 
per a vianants i bicicletes. El passeig de Can Taió uneix, doncs, el sector de Can Filuà, 
al nord, amb l’espai lliure al costat de la línia ferroviària al sud, que passa a formar part 
del nou parc central de Santa Perpètua, el qual s’està gestant al voltant de la futura nova 
estació de Rodalies. Així mateix, aquest passeig uneix el barri de Mas Costa a l’altra banda 
del ferrocarril. Aquesta via es complementa amb una nova rambla de caràcter urbà que 
travessa la zona residencial de Can Taió i connecta els diversos modes de mobilitat del 
passeig de Can Taió amb el centre de Santa Perpètua.

L’ARE –que acull 997 habitatges, 544 dels quals de protecció– dóna continuïtat a l’actuació 
del sector veí de Can Filuà concentrant l’edificabilitat en la zona al nord de l’àmbit, utilitzant 
tipologies similars i continuant la trama urbana d’aquell sector. Els sòls residencials estan 
travessats per un carrer de vianants que prolonga l’existent a Can Filuà i connecta la plaça 
central d’aquell barri amb la plaça que fa d’accés a la nova àrea d’equipaments educatius 
de Can Taió –de gairebé 2 ha– i que al mateix temps és la porta del sector des dels barris 
veïns. Aquest carrer concentra gran part dels usos comercials en planta baixa. 

Els terrenys on s’ubica l’ARE presenten un sensible pendent des del nucli urbà existent cap 
al passeig de Can Taió. Reconeixent aquesta topografia, l’ordenació de l’edificació proposa 
una reducció de les alçades en la zona més propera al nucli urbà existent i concentra les 
edificacions més altes en la façana al passeig de Can Taió. El sòl privat es distribueix en 
unitats mínimes de parcel·lació i projecte, que comparteixen unes zones comunitàries i 
l’aparcament, cosa que permet que l’accés amb vehicle privat es faci sempre des de les 
vies perimetrals i que l’interior del barri pugui quedar completament lliure de circulació 
rodada. 

L’ARE Can Taió ordena una àrea de gairebé 16 ha 
que fa de frontissa entre els barris de l’oest de 
Santa Perpètua de Mogoda i el medi rural. Amb una 
ocupació de sòl privat del 27% es disposa prop d’un 
miler d’habitatges, donant lloc a un barri compacte 
però obert cap a l’espai natural de la riera de Polinyà 
i connectat amb el sistema de parcs del municipi.

Superfície ARE
158.856,00 m2s

Superfície computable
158.856,00 m2s

Sòl públic 
116.676,00 m2s

Sòl privat 
42.180,00 m2s

Sostre residencial lliure
37.172,00 m2st

Sostre residencial protegit
45.433,00 m2st 

Sostre altres usos 
4.766,00 m2st

Total sostre 
87.371,00 m2st

73,45%

26,55%

5,45%

52.00%

42.55%

Equip redactor 
Planejament derivat i projecte d’urbanització: 
Batlle i Roig Arquitectes, CB
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Habitatges protegits 
Habitatges lliures

Distribució d’habitatges
En la definició de la geometria i el tractament del límit del sector s’ha posat una atenció 
especial a preservar l’espai natural de la riera de Polinyà, que hi passa tangencialment, i 
a conservar amb la mínima afectació possible el camí arbrat que unia la població amb el 
castell de Can Taió, que es recupera com a nou recorregut entre la ciutat i el medi rural. 
Aquestes actuacions signifiquen la protecció i la posada en valor de dos dels elements 
paisatgístics i naturals més característics del sector i de Santa Perpètua de Mogoda.

Densitat 
63 hab./ha

Habitatges protegits
544

Habitatges lliures
453

Total d’habitatges
997

54,56%45,44%

Zonificació

Zones
Residencial en conjunts 
amb espais oberts a Can 
Taió (2.2. CT)

Residencial en conjunts 
amb espais oberts a Can 
Taió- Habitatge protegit 
(2.2. CT-HP)

Sistemes
Viari (A1)

Protecció del sistema 
viari (AO)

Reserva per a equipament 
educatiu (C1)

Places i jardins urbans (D1)
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Les àrees residencials estratègiques ARE

Ordenació
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Sòl públic
Sòl privat

Sostre residencial lliure
Sostre residencial protegit
Sostre altres usos

Superfície ARE Distribució de sostres

Les àrees residencials estratègiques ARE

Terrassa
Porta Sud

L’Ajuntament de Terrassa va proposar a la Secretaria per a la Planificació Territorial el 
sector Porta Sud de la ciutat com a àrea residencial estratègica, d’acord amb els estudis 
d’ordenació desenvolupats fins aquell moment per l’Ajuntament. El POUM de Terrassa 
havia previst transformar l’entrada a la ciutat des de les autopistes C-58 i C-16 en una de 
les portes de la ciutat, a partir de la millora de les infraestructures ja existents i de la creació 
d’un nou barri residencial que donés contingut urbà al conjunt. Aquesta operació passava 
per refer els enllaços amb les autopistes i la carretera de Martorell, cobrir la riera de Palau 
–per a crear la ronda urbana de ponent que enllacés amb la ronda Sud–, descarregar de 
trànsit la Rambla d’accés al centre de la ciutat i cobrir una part de la línia dels ferrocarrils 
amb la previsió d’una nova estació.

Els estudis previs havien fet avenços per a resoldre coordinadament el trencaclosques 
de les infraestructures amb la definició d’un model residencial en funció de les singulars 
característiques del lloc, l’encaix de l’ordenació urbana amb les trames dels entorns i les 
importants previsions de sostre en l’àmbit discontinu del Pla de millora urbana previst en 
el POUM. En aquests treballs es van estudiar solucions diferents per a l’edificació: blocs 
en línia, illes de crugia estreta i bloc doble, edificis en alçada, edificis dobles de diferents 
alçades o torres, entre d’altres. Es tractava de buscar la millor alternativa en funció de 
l’estructura urbana resultant de la transformació successiva de les infraestructures: 
acumular el màxim sostre possible i assegurar que tots els habitatges tinguessin unes 
bones condicions d’assolellada i ventilació. 

En passar a ser ARE, els ritmes i les prioritats de l’ordenació han canviat: la construcció 
dels habitatges ha passat a ser la prioritat, per davant de les actuacions sobre les 
infraestructures, que implicaven diferents entitats públiques: carreteres, ferrocarrils, rieres i 
la mateixa administració municipal. A més de les dificultats que pot plantejar la solució final, 
és tant o més important que tot això es pugui realitzar per fases, convertir la provisionalitat 
i la superposició de situacions en el projecte de futur, ajustar les rasants i situar les peces 
segons es puguin posar, però també segons com quedin definitivament.

En aquest projecte urbà, l’ordenació residencial planteja situacions complicades, ja que 
s’han d’aprofitar els retalls que quedaven entre les infraestructures actuals i les futures per a 
situar les seves peces a la vegada que s’ha de resoldre la trobada amb l’eixample industrial, 
amb façana urbana sobre la nova Rambla, i la continuïtat del barri de la Cogullada, sense 
esperar la cobertura de la riera de Palau i la configuració de la ronda de ponent prevista.

El projecte planteja una ordenació per a 897 
habitatges nous i el manteniment de la infraestructura 
preexistent, amb predomini dels edificis aïllats en 
alçada, que s’executaran per fases. 

Superfície ARE
155.969,00 m2s

Superfície computable
91.633,00 m2s

Sòl públic 
140.087,00 m2s

Sòl privat 
15.882,00 m2s

Sostre residencial lliure
42.752,00 m2st

Sostre residencial protegit
42.752,00 m2st 

Sostre altres usos 
13.916,00 m2st

Total sostre 
99.420,00 m2st

89,82%

10,18%
14,00%

43,00%

43,00%

Equip redactor 
Planejament derivat i projecte d’urbanització: 
Equip
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Habitatges protegits 
Habitatges lliures

Distribució d’habitatges
Després de la informació pública, l’Ajuntament de Terrassa ha defensat una reducció 
de densitat a través de l’ampliació de l’àmbit, el manteniment de les edificacions 
preexistents i una ordenació general més pensada per al barri que per al que havia de venir 
posteriorment, qüestions que van quedar recollides en la modificació puntual del POUM. El 
projecte, finalment aprovat, planteja una ordenació residencial per a 897 habitatges nous, 
amb un predomini dels edificis aïllats en alçada per a executar per fases. En la primera, es 
preveu la construcció de 506 habitatges, per a la qual no és necessari intervenir sobre les 
infraestructures en joc. 

Densitat 
105 hab./ha

Habitatges protegits
489

Habitatges lliures
475

Total d’habitatges
964

49,27% 50,73%

Zonificació
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Les àrees residencials estratègiques ARE

Ordenació
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Seccions




