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REHABITAR 
LES CIUTATS SABADELL
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C.3  Associatiu, Cultural Sanitàrio-assistencial, 
Educatiu, Esportiu

Índex d’edi�cabilitat neta   3.5 m2st/m2s
Per equipaments locals:

Índex d’edi�cabilitat neta sobre parcel·la:  1 
m3st/m2
Ocupació màxima de la parcel·la: 60%

Respecte a l’açada reguladora màxima:

a) En el cas d’ordenació per volumetria 
especí�ca en cada supòsit concret per mitjà 
de la composició de volums que determinarà 
un Pla Especial o un Estudi de Detal   
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Es pot apreciar com el centre històric de la 
ciutat ha quedat desplaçat a la dreta del que 
podríem dir la metòpoli de Sabadell. 

Els barris d’Hostafrancs i Can Feu han quedat 
just al mig.  Aquets dos barris, antigament als 
afores i de caràcter industrial, estan patint 
poc a poc un canvi cap a barri residencial. 

Tot i això, la plani�cació no té un pla unitari 
que ajudi a crear o millorar la ciutat. Atual-
ment aquests barris fan de tap respecte  tota 
la zona oest de la ciutat.

Salvador Rueda
“En un món pensat des del vehicle 
privat, no hi ha lloc per a la 
diversitat de persones, de temps i 
de necessitats, i l’espai públic 
s’empobreix i queda reduït a una 
funció: la de circular.”

Amb l’estudi fet al TAP 10 es va 
concloure a buscar una actuació 
d’organització unitària per reorde-
nar el barri i donar-li vida. 

Per això es preveu un nou passatge 
urbà fet per les reformes d’illa a illa. 
Aquestes zones d’eminent caràcter 
peatonal i serveis, concentraran 
gran part dels serveis tant públics 
com privats per al barri,  tanmateix 
permetran la circulació del vianant 
pel barri, fent-lo habitable.

C-3

1-514,5

14,5

B+2

B+2

B

B+2

14,5

Zona Residencial d’Eixample amb Tallers 
(Clau 1.5)

Comprèn aquelles illes de l’eixample situades 
a la frontera amb l’eixample industrial. La 
regulació del Pla facilita la convivència entre 
l’ús d’habitatge, els serveis i la indústria, 
compatibles entre ells.

Edi�cabilitat
1. En aquesta zona l’edi�cabilitat prové de 
l‘aplicació dels paràmetres corresponents a la 
profunditat edi�cable, espai lliure de l’illa i 
nombre màxim de plantes.
2. El sostre màxim edi�cable per cada 
parcel·la és el de�nit en el plànol de condi-
cions d’edi�cació. (N-3, escala 1:1.000)
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Usos dominants

·Unihabitatge
·Indústia artesana
·Indústria urbana

Usos Compatibles

· Plurihabitatge 
· Comerç
· O�cines i serveis
· Restauració
· Magatzem 
· Tallers de reparació de vehicles
·Aparcament
· Educatiu
· Sanitàrio-assistencial
·Esportiu
·Cultural
·Associatiu
·Religiós
·Serveis urbans
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Zona Industrial d’Eixample amb Terciari
(Clau 5.1)

Comprèn els sòls inclosos dins les illes 
d’eixample de la ciutat on s’emplacen edi�cis 
destinats a usos i activitats industrials o 
terciàries.

Edi�cabilitat 2 

Condicions de la parcel·la
1. La façana mínima és de 10m.

Usos dominants:
· Comerç
·O�cines i serveis
· Indústria artesanal
· Indústria urbana

Usos compatibles:
·Comerç de gran superfície
·Hoteler
·Restauració 
·Recreatiu
·Magatzem
·Tallers de reparació de  vehicles
·Aparcament
·Educatiu
·Sanitàrio-assistencial
·Esportiu
·Cultural
·Associatiu
·Religiós
·Serveis urbans

Ús incompatible:
·Recreatiu nocturn
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1-5Zona Industrial d’Eixample
(Clau 5.2a )

Comprèn els sòls inclosos dins les illes 
d’eixample de la ciutat, destinats predomi-
nantment a usos i instal·lacions industrials.

Edi�cabilitat 2 
Condicions de la parcel·la
1. La façana mínima és de 10m.

Usos dominants:
· Indústria agrupada
· Indústria urbana

Usos compatibles:
·Comerç 
·O�cines i serveis
·Restauració 
·Recreatiu
·Recreatiu nocturn
· Indústria artesanal
·Magatzem
·Servis tècnics i mediambientals
·Tallers de reparació de  vehicles
·Aparcament
·Estació de servei
·Educatiu
·Esportiu
·Cultural
·Associatiu
·Religiós
·Serveis urbans

Centre ciutat

Parc Catalunya

Nova zona d’actuació

Barri mort, tap urbà.

Principals vies urbanes

Eix cormecial urbà

Indústria

Nova urbanització 

L’ordenació dels equipament i dotacions 
seguirà, en qualsevol cas, les determinacions 
següents:

a) S’adequarà a les característiques de 
l’edi�cació de la zona on se situï.

b) Es resoldran arquitectònicament els 
problemes que ocasionin les parets mitgeres, 
evitant que quedin vistes.

c) Es prestarà especial atenció al tractament 
dels espais no edi�cats de la parcel·la.

Els paràmetres d’edi�cació per als equipa-
ments ordenats segons volumetria especí�ca 
seran els següents.

Variants de regulació

En aquestes zona s’admeten amb caràcter 
opcional les variants de regulació 
següents:

a) Variant de porxo.
b) Variant de reculada a les plantes de pis.
c) Variant de reculada parcial de la totalitat 
de les plantes.
d) Variant de rehabilitació de naus per 
aparcament.

Es vol tornar a donar vida i apro�tar les oportunitats que  
dóna aquest barri  per tenir un nou eix per la ciutat que li 
doni més cohesió i unitat en pro�t dels seus habitants.

Per això es proposen les següents acuacions.

a) Peatonalització de carrers i passos a nivell de molt baixa 
velocitat.
b) Ordenació consecutiva ordenada i amb mires de ciutat 
de les illes succesives.

POUM Actual
Modi�cació POUM Variacions POUM 

Monolització de les illes

Uni�cació d’usos

Possibles espais intermitjos

Espai Obert

Reformar

Nou Pla d’actuació

Es vol acabar amb les illes tancades, molt 
pròpies d’una societat egoista i privatitza-
da. 

Alliverar espais, però sense crear zones 
mortes per mal dimensionat dels mateixos. 
Es vol mantenir una densitat alta, per tenir 
espais a mida del que necessita la ciutat.

Nova edi�cació Residencial

Nou Espai Peatonal

Naus Industrials

Cases de Cos

PFC
Ferran Parcerisa Pujol
Joan Lluís Zamora

Biblioteca i Centre Social, 
amb plaça pública 

Carrer de Parellada
Hostafrancs

L2

Urbanisme
El projecte vol tenir en compte totes les 
escales per aportar a la ciutat, seguint la idea 
que les coses canvien de mica en mica.

Sabadell, anàlisi i ordenació
L1. Transformació de l’indústria
L2. Estudi POUM
L3. Temps i espai en el projecte

 
Planimetria
L’Ordenació del  programa busca la compen-
etració de tots els usos. La multiplicitat 
d’espais, l’aparició de dobles altures i la 
permeabilitat de la planta baixa són els 
grans protagonistes. 
També es creen “caixes” per als usos més 
concrets que necessiten una arquitectura 
peculiar que els acompanyi.

L4. Zona. Edi�cis del voltant
L5. Planta baixa. Del carrer a la plaça
L6. Seccions. Evolució durant el carrer
L7. Planta Pati. Connexions i espais.
L8. Planta primera i segona. 
L9. Alçats. Relació amb el barri.

 
Construcció
Es busca donar una imatge industrial, pròpia 
del barri i la ciutat, però moderna. Tot i això 
també es vol cuidar la materialitat per fer 
agradable l’espai. 

L10. Secció fugada representativa
L11. Secció doble plaça amb detalls
L12. Secció doble plaça amb detalls

Estructures
L’estructura juga a favor de l’arquitectura.
La modulació va ser de gran importància en 
el moment d’organització de l’espai i de 
creació de buits. A més les petites llums 
simpli�quen els càlculs i ajuden a superar les 
exigències de foc.

L12. Terreny i fonamentació.
L13. Estructura metàl·lica

Instal·lacions
Les instal·lacions s’adapten a l’edi�ci. És 
dissenya un sistema centralitzat i unitari amb 
aportació d’energia renovable. Part de 
fotovoltaica, però sobretot amb un sistema 
de geotèrmia.

L15. Geotèrmia, terra radiant i fancoils. 
L16. Sanejament. Pluja i banys.
L17. Protecció contra el Foc
L18. La Llum en el projecte
L19. Vistes i Maqueta


