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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA

ANÀLISI PLANEJAMENT

e 1/5.0001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -24 -25

M

[ORTOFOTO + PARCEL·LARI ACTUAL] [EL BUIT][ELS USOS]

[ORTOFOTO + PARCEL·LARI ACTUAL + MPGM SECTOR PRIM]

[ANÀLISI URBÀ DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT]

[ANÀLISI URBÀ DE L’ESTAT FUTUR DE L’ÀMBIT]

[MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ (MPGM) AL SECTOR PRIM] [LLEGENDA PLÀNOLS]

Aquesta Modificació del Pla General Metropolità va ser aprovada definitivament 
el 01/06/2010 per la Subcomisió d’Urbanisme de Barcelona.
Nº Expedient: 08PL15263 / Codi Pla: B1062 / Títol: MPGM al Sector Prim
La seva redacció va córrer a càrrec de l’estudi d’arquitectura i urbanisme Donato 
Arquitectos Asociados.
La MPGM no preveu la redacció d’un planejament derivat.
Per a formar els instruments de gestió s’acoten dos Polígon d’Actuació Urbanística 
PAU.1 i PAU.2.
El PAU.1, es troba en redacció. Inicialment també havia de ser redactat per l’estudi 
Donato Arquitectos, però les autoritats no van aprovar la seva proposta i actualment 
corre a càrrec d’un altre equip. El sistema d’actuació és el de cooperació.
El PAU.2, està pendent. Aquest polígon té com a únic propietari a FECSA-ENDESA, 
i no serà executable fins que es dugui a terme el trasllat de la subestació elèctrica 
al PAU.1 de Prim. El sistema d’actuació també és el de cooperació.

P.A.U. 1
Superfície Total:        213.310 m2
Superfícies de sòls de cessió en el sub-àmbit de Prim:
 Sistema ferroviari/viari (3/5):     4.305 m²
 Serveis tècnics (4):      3.199 m²
 Sistema viari (5):       66.168 m²
 Viari amb aparcament privat en subsòl (5/18)   985 m2
 Espais lliures (6):      56.993 m²
 Equipaments i dotacions (7):     18.685 m²
 Habitatge dotacional (HD/7):     1.208 m²
Superfícies de sòls de cessió en el sub-àmbit de Canyelles:
 Serveis tècnics/equipaments (4/7):     5.105 m2
 Sistema viari (5):       5.779 m2
 Espais lliures (6):      12.875 m2
 Equipaments i dotacions (7):     430 m2
Sostre màxim:        283.970,20 m2
 Màxim sostre destinat a habitatge :    255.573,18 m2
 Mínim sostre destinat a usos terciaris:    28.397,02 m2

* font: 02.Memoria_B1062.pdf (MPGM Sector Prim)

* font: 03.Normativa_B1062.pdf (MPGM Sector Prim)

* font: 03.Normativa_B1062.pdf (MPGM Sector Prim) * font: 05.Plànols ordenació_B1062.pdf (MPGM Sector Prim)

* font: 05.Plànols ordenació_B1062.pdf (MPGM Sector Prim)

P.A.U. 2
Abasta les dues parcel·les propietats de Fecsa – Endesa abans mencionades, en compliment dels 
acords continguts en el document de compliment del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona 
i Fecsa – Endesa per al desenvolupament d’infraestructures elèctriques, signat l’11 d’abril de 
2005.
Superfície Total (segons amidament de la base informàtica):    4.477 m2
Superfícies de sòls de cessió:
 Sistema viari (5):        820 m²
 Equipaments i dotacions (7):      468 m²
 Habitatge dotacional (HD/7):      1.160 m²
Sostre màxim:         10.170,00 m2
 Màxim sostre destinat a habitatge de promoció lliure:   9.153,00 m2
 Mínim sostre destinat a usos terciaris:     1.017,00 m2

[EL BUIT][ELS USOS]

[ELS USOS]

QUALIFICACIÓ MUC SINTÈTIC
Industrial

Nucli antic
Urbà tradicional

Ordenació oberta 
Habitatge dotacional públic

Equipaments
Serveis tècnics i ambientals
Espais lliures, zones verdes

[LA VIALITAT]

JERARQUIA I TIPUS

Eix rodat 1ª

Eix rodat 2ª

Eix rodat 3ª

Eix peatonal

[EL BUIT]

Sòl no construït
Cotes de nivell

[LA VIALITAT]

[LA VIALITAT]


