
REUNIÓ SOBRE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA DIRECTOR DE LA VALL D’HEBRON

La Comissió de Seguiment del Pla director de la Vall d'Hebron, formada per les associacions de veïns, conjuntament amb 
els tècnics, busquen la millor resposta a les demandes i necessitats del futur del Districte.
Els punts principals és la transformació de la Llosa, ara mateix una enorme superfície de formigó que recobreix les cotxe-
res del metro i el dipòsit municipal de cotxes, per convertir-la en un punt de trobada fruit de la construcció d'una gran 
varietat d'equipaments. 
Parlem d'una superfície de més de 30.000 m2, que està destinada a convertir-se en una illa d'equipaments, on s'hi inclourà 
el nou Mercat de la Vall d'Hebron, conjuntament amb un supermercat, nou centre de Serveis Socials de La Taxonera-Vall 
�������	
��	��������������
����������������
�����	��������������	�����������������������	����	���	�
d'aparcament per donar cabuda a tots els visitants del mercat i supermercat.

MODIFICACIÓ DEL PGM DE LA VALL D’HEBRON I LA VESSANT IMMEDIATA 

DEL PARC DE COLLSEROLA

-2.3 diagnisi urbanística
 2.3.1 c_”es constata una notable manca de parcs urbans o places de caràcter lócal...”
 2.3.4  ...manca d’interconnexió viària entre els barris...
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forma autònoma...
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 ...La falta d’eixos va relacionada amb el monofuncionalisme residencial o de macroequipaments, i la consegüent manca 
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-3.1 objectius i propostes sobre el sistema d’espais lliures.
 ...articular una xarxa ben estructurada d’espais lliures ; establint vincles entre esmentats espais perquè puguin funcionar 
com a sistema. Un altre objectiu que es proposa és la de dotar cada barri de petits parcs, places o jardins locals d’alta intensitat 
d’ús i ambients diversos.
 ...3.2 obrir en la mesura del possible els espais lliures dels equipaments fent-los permeables als barris.
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preveu el trasllat del mercat de la Taxonera i la possible col·locació d’altres dotacions en una nova planta complementària.
 ...Es proposa completar la xarxa d’equipamens a escala de barri amb equipaments tals com escoles bressol...

PEU Avinguda de l’Estatut
Ambit 32.735 m²

Proposta:

Dipòsit d’aigües pluvials
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Sól

[6a] Parc Urbà_21.904 m ²
[5] Viari_10.831 m² 

PMU La Clota reordenació
Ambit 52.644 m²
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Nºmàx. habitatges_454

Sól
[5] Viaris_8.720 m²
[6] Espais lliures_24.672 m²
[7] Equipaments_4547 m ² 
assistencial+cultural
[18] Zona _14.705 m²
      

Sostre
Habitatges lliures_18.358
HPO_18.029
Terciari comercial_17.781

PAU B (4.109,11 m²)
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Nºmàx. habitatges_27

Sól
[5] Viaris_853,70 m²
[6b] Espais lliures_871,29 m²
       Zona 15 Clota 1_198,60 m²
       Zona 18 _2.185,52 m²

Sostre
Residencial_2183 m²

PMU La Clota Conservació
PAU A (23.561,17 m²)

*�����������=?�YX
Nºmàx. habitatges_231

Sól
[5] Viaris_3.207,57 m²
[5b]Vies cíviques_507,714 m²
[6b] Espais lliures_7.729,49 m²
[7b] Equipaments_3.157,15 m ²
       Zona 18_6.023,54 m²
       Zona 18 HPO_2.940,71 m²

Sostre
[18]HPO régim general_3.079,99 m²
      HPO régim concertat_4.298,01 m²
      Habitatges lliures_11.068,40 m²
Activitats económiques_1.200 m²

PMU Taixonera 2
Àmbit ( 30.011 m²)

Nºmàx. habitatges_246

Sól
[7b] Equipaments_2.398,91 m ² admi.   
                            _3.016,11 m²_educatiu

Sostre
Residencial_21.067 m²

PMU Taixonera 1

Sector ( 18.569 m²)
*�����������=>
?\

Nºmàx. habitatges_210
Sól

[5] Viaris_2.774 m²
[6] Espais lliures_9.582 m²
[7] Equipaments_715 m ²
       Zona 18_5498 m²
       

Plataforma Sant GenísCONCLUSIONS

Sector ( 29.914 m²)

[14]Terciari comercial
 Mercat
 Supermercat
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[7]Equipaments
 Centre de joves
 Mediateca
 Centre de serveis socials
 Babysitter

[5b]Vies cíviques
[6a]Parc urbà
[6b]Espais lliures

Aparcament públic


