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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 

1. La transformació urbana del front ferroviari a Granollers 

Amb el cobriment de les vies del ferrocarril al seu pas pel casc urbà de Granollers s’obre un nou escenari per a la 

transformació urbana d’aquest sector de la ciutat. 

Històricament al pas d’aquesta infraestructura ha suposat separació del teixit urbà en dos peces clarament 

segregades, unides només puntualment pels carrers d’Agustí Vinyamata i Francesc Ribas. El considerable salt 

topogràfic entre ambdues bandes del teixit urbà dificulten, encara més la possible continuïtat del teixit urbà. 

Aquest fet ha significat, al llarg del temps, la degradació d’aquest front, ja que la manca d’expectatives respecte 

de la seva eventual transformació ha minvat la seva capacitat de regeneració urbana. 

Amb el cobriment del traçat del ferrocarril, s’obre un nou escenari a aquest respecte. Tot i que el perfil del traçat 

es mantindrà en la seva configuració actual i per tant les dificultats per connectar transversalment una el sector 

centre amb el sector est continuaran persistint, la ciutat gaudirà d’un nou àmbit d’oportunitat per a la regeneració 

del front urbà així com per a la proposta d’un nou espai públic que complementi el sistema d’espais lliures de la 

ciutat. 

2. Objectius de la proposta 

La proposta presentada per CSA carracedo-sotoca arquitectes té els següents objectius: 

 Transformació de l’actual traça del ferrocarril en un eix verd i cívic que s’incorpori al sistema d’espais lliures 

de la ciutat completant-ne la seva estructura. 

 Potenciació de la relació transversal entre banda i banda del traçat ferroviari mitjançant la continuïtat 

(sempre que sigui) de les connexions viàries i l’adequació volumètrica del cobriment per tal de minimitzar el 

seu impacte. 

 Regeneració d’un front edificat amb una clara vocació urbana, mitjantçant el control de la nova edificació així 

com la regulació dels nous usos proposats. 

 Dotació de sostre per a la construcció d’habitatge protegit, en les proporcions que marca el Pla General 

d’Ordenació Urbana de Granollers per al sector 110-A 

3. Estratègies per a un nou Eix Cívic a Granollers 

3.1. Relació amb la ciutat existent 

3.1.1.   Sistema d’espais lliures 

La proposta aposta per la reconversió vers una nova estructura lineal que vertebri els sistema d’espais lliures de 

la ciutat, tal com s’explica en el panell 1 de la presentació. Amb aquesta intervenció el teixit urbà de Granollers 

s’esponjarà mitjançant dos grans espais lliures equipats de gran tamany i proporcions lineals. El primer al marge 

del riu Congost i formalitzant un dels límits de la ciutat, i el segon sobre les vies i relacionant els sectors central i 

est de la ciutat, separats fins avui dia per la traça del ferrocarril. Aquesta estructura verda unirà diversos espais 

llures existents a dia d’avui, tals com el Parc Torras Villà o el Puig de les Forques. 

3.1.2.   Sistema viari i d’aparcaments 

Tot i que la ordenació orientativa que el PGOU fa per al sector PMU 110-A proposa la reurbanització del carrer 

Joan Enric Dunant, la proposta que presenta CSA carracedo-sotoca arquitectes opta per abastir les noves peces 

edificades des del carrer Tetuan. Diversos arguments són els que justifiquen aquesta solució: 

 La urbanització d’aquest carrer tal com el suggereix l’actual PGOU dificultarà enormement la relació 
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transversal entre una banda i l’altra de la traça del ferrocarril. 

 El carrer Joan Enric Dunant té grans dificultats per connectar amb  Agustí Vinyamata i Francesc Ribas. El 

cost derivat de la seva execució no es justificaria per la seva funció com a connector viari 

 Amb el nou planejament proposat, el carrer Tetuan presentarà una secció suficient per tal fer aquesta 

funció. 

Com a alternativa, es proposa la construcció tangent al calaix del ferrocarril d’un sòcol baix d’aparcament que 

permeti, d’una banda, un major marge de maniobra a l’hora de salvar el desnivell entre el carrer Tetuan i la 

coberta del calaix ferroviari, i, de l’altra, ofertar en aquest sector cèntric de la ciutat, una considerable quantitat de 

places d’aparcament. 

3.1.3.   Aposta per la transversalitat 

La correcta construcció dels punts que garanteixen la relació transversal a banda i banda de l’actual traça del 

ferrocarril ha de ser una de les prioritats del nou PMU. La ciutat existent quedaran relligades mitjançant les traces 

transversals que la travessen i uneixen el front del riu Congost i el nou eix cívic-verd proposat. Aquests punts 

són: 

 El punt de continuïtat entre els carrers d’Ausies i Josep Irla (trànsit rodat) 

 La continuïtat entre els carrers Minetes i Dr. Alexander Fleming (trànsit rodat) 

 Les continuïtats dels recorreguts per a vianants dels carrers de Pinós i del nou espai lliure obert amb el 

sector 135 

3.1.4.   Proposta d’usos 

La definició dels usos adequats a la posició d’alta centralitat de la peça estarà d’acord amb una idea de ciutat 

polifuncional. Els sectors tractats passaran a formar part del complex estructural (territorial i de ciutat) format per 

les àrees de centralitat definides per les estacions de ferrocarril i d’autobusos, i potenciades pels àmbits terciaris i 

les bosses d’aparcament (existents i proposats).  

En el quadre de superfícies que acompanya es detalla la proporció d’usos proposats per a cadascuna de les 

peces. 

 3.134 m2 de sostre terciari 

 29.000 m2 de sostre residencial per a habitatge lliure 

 13.771 m2 de sostre residencial per a habitatge protegit 

Els nombre d’habitatges previst per al sector es situa la voltant dels 430-480 unitats 

3.2. Funcionalitat del sector 

3.2.1.   Forma urbana 

La definició d’un nou front construït que dignifiqui una part de la ciutat que fins al moment ha estat un darrera a la 

traça del ferrocarril donarà una nova imatge a aquest àmbit. Els criteris bàsics d’ordenació seran: 

 Ordenació de l’edificació en alçada segons directrius perpendiculars a l’eix cívic, per tal de garantir una 

major permeabilitat visual. 

 La proposta d’una alçada màxima de l’edificació de PB+5 amb la única excepció de l’edifici situat al carrer 

Francesc Ribas que, per la seva posició de fita urbana, tindrà una alçada de PB+6. 

 Concentració dels usos terciaris i d’aparcament en edificacions baixes que permetin solucionar 

volumètricament el salt de nivell entre la ciutat existent i el cobriment del ferrocarril. 

3.2.2.   Criteris d’urbanització 

Adequació dels criteris d’urbanització a les condicions de la infraestructura, minimitzant la plantació d’elements 

vegetals i proposant solucions que minimitzin el manteniment futur del sector. 
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3.3. Condicions de gestió del sector 

3.3.1.   Paràmetres de planejament 

La proposta donarà compliment escrupolós dels paràmetres de planejament determinats per a l’àmbit. El quadre 

adjunt justifica aquest compliment. Cal esmentar que, a més de les determinacions del Pla General per a aquest 

sector, els paràmetres urbanístics de la proposta dona compliment a la LU 1/2005, i més concretament a l’article 

94 pel que fa a les cessions obligatòries en modificacions en sòl urbà que impliquin canvis d’ús. 

3.3.2.   Habitatge protegit 

La proposta complirà les determinacions respecte l’habitatge protegit que determina el PGOU de Granollers per 

al Sector 110-A (mínim del 30% del nou sostre proposat). 

En el plànol que s’adjunta es detalla la ubicació del sostre destinat a HPP. Part d’aquest sostre (un 10%), serà 

atribuïble a la cessió d’equipaments com a habitatge dotacional, tal com preveuen els articles 34.3, 57.3 i 65.3, 

sempre i quan aquesta determinació no entri en contradicció amb el planejament general.  

3.3.3.   Proposta de fases d’execució 

Es proposa la Divisió de l’àmbit en polígons d’actuació que permetin una major flexibilitat de gestió a l’hora 

d’executar la proposta. La distribució de càrregues de cadascun dels polígons ha estat equitativa, en funció del 

sostre proposat per a cadascun d’ells (veure quadre adjunt) 

4. Justificació dels paràmetres de planejament i divisió poligonal 

PMU 110A   
  m2 % 

TOTAL ÀMBIT 30.604,00 100,00 

SÒL PÚBLIC   

 Viari 5.374,10 29,27 

 Equipament 4.277,20 23,29 

 Verd 8.711,10 47,44 

 Total sòl públic 18.362,40 60,00 

ZONES    

 Total sòl privat 12.241,60 40,00 

SOSTRE    

 Sostre terciari 3.134,00 6,83 

 Sostre habitatge lliure  29.000,20 63,17 

 Sostre HPP dotacional  4.590,60 10,00 

 Sostre HPP no dotacional  9.181,20 20,00 

 Total residencial 42.772,00  

 Total sostre 45.906,00 
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PMU 110A-I   

  m2 % 

TOTAL ÀMBIT 16.421,00 100,00 

SÒL PÚBLIC   

 Viari 1.460,00 14,32 

 Equipament 0,00 0,00 

 Verd 8.732,00 85,68 

 Total sòl públic 10.192,00 62,07 

ZONES   

 Total sòl privat 6.229,00 37,93 

SOSTRE   

 Sostre terciari 2.571,00 11,60 

 Sostre habitatge lliure 14.576,00 65,76 

 Sostre HPP dotacional 0,00 0,00 

 Sostre HPP no dotacional 5.017,00 22,64 

 Total residencial 19.593,00  

 Total sostre 22.164,00  

 

PMU 110A-II   

  m2 % 

TOTAL ÀMBIT 14.183,00 100,00 

SÒL PÚBLIC   

 Viari 400,00 4,90 

 Equipament 1.889,00 23,12 

 Verd 5.581,00 68,31 

 Total sòl públic 8.170,00 57,60 

ZONES   

 Total sòl privat 6.013,00 42,40 

SOSTRE   

 Sostre terciari 563,00 2,37 

 Sostre habitatge lliure 14.424,20 60,75 

 Sostre HPP dotacional 4.590,60 19,34 

 Sostre HPP no dotacional 4.164,20 17,54 

 Total residencial 23.179,00  

 Total sostre 23.742,00  
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs per a la ordenació del soterrament de la via fèrria al sector 110A 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Granollers 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Restringit (per invitació) 
 

Composició del jurat 

 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 

 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
Guanyador  
 

Data de resolució del concurs 19 de febrer de 2007 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Granollers respira 
 

Autor/Autors UPC 
 
Adolf Sotoca Garcia 
 

Altres autors 
 
Oscar Miguel Carracedo García-Villalba 
 

 


