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07 PROPOSTA INTEGRADA
03 RESUM. ACCIONS

Super  cie Àrea d’infl uència Accessibilitat
7600m2 750m A peu i bicicleta

Indicador 1: Accessibilitat dels ciutadans a 
l’espai lliure
S’ha incloure carril bici al llarg del passeig 
urbà.

Superfi cie permeable Super  cie semipermeable
Espais amb vegetació amb 
més de 80cm de terra vege-
tal.

Paviment que perme   el tras-
pàs de l’aigua i l’aire, amb plan-
tacions, com sauló o fusta.

Indicador 2: Permeabilitat
Es reserva el 25% de la super  cie de l’esapi 
lliure del la nova Av. Paul Vaillant per a su-
per  cies permeables. 
Es reserva un 5% de super  cie per a super  -
cies semipermeables

Indicador 4: Corredors Verds
Connexió amb els altres espai lliures de la 
ciutat

Sistema verd urbà

Indicador 3: Assignació d’arbres
-200 arbres / km de carrer en doble alli-
neació

Indicador 5: Cobertes verdes
El 50% de la super  cie de cobertes, seran 
cobertes verdes.

Sistema verd urbà

Indicador 6: Enverdir les façanes
Els balcons  ndran el 50% de la super  cie 
reservada per a jardineres.

Indicador 1: Augment de la complexitat.
Eixos comercials:
- Ac  vitats comercials i hoteleres:50%.
- Ac  vitats de proximitat: 10%
- Àrees de alt fl ux de vianants.

Ac  vitats hoteleres i de comerç

Esració RER

Ac  vitats de proximitat

Indicador 2: Super  cie en planta baixa per a ac  vitats 
econòmiques.
-PB + 3: Super  cie mínima = 120m2

Indicador 3: Percentatge mínim d’ac  vitats de proximi-
tat.
-10% d’ac  vitat de proximitat
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Densifi cació segons cas 3
Densifi car zones del teixit urbà existent 
que pateix una transformació per un 
canvi o aparició de transport col·lec  u.

Edifi cacions més efi cients
Plaques solars a les cobertes
-20% de l’energia solar per ACS
-80% de l’energia solar fotovoltàiques
Cobertes vegetals

Super  cie Àrea d’infl uència Accessibilitat
2500m2 (5ut) 750m A peu i bicicleta

Indicador 1: Accessibilitat dels ciutadans a 
l’espai lliure
Alliberar la super  cie d’espai públic ocupa-
da per cotxes. Recuperar aquest espai per al 
desenvolupament d’ac  vitats socials.

Superfi cie permeable Super  cie semipermeable
Espais amb vegetació amb 
més de 80cm de terra vege-
tal.

Paviment que perme   el tras-
pàs de l’aigua i l’aire, amb plan-
tacions, com sauló o fusta.

Indicador 2: Permeabilitat
Es reserva el 30% de la super  cie de l’esapi 
lliure del la nova Av. Paul Vaillant per a su-
per  cies permeables. 
Es reserva un 30% de super  cie per a super-
 cies semipermeables

Sistema verd urbà

Indicador 4: Corredors Verds
Connexió amb els altres espai lliures de la 
ciutat. Per tal els recorreguts siguin con  -
nus i integrar aquestes places a la xarxa de 
verd urbà cal intervenir les plantes baixes 
del Chaperon Vert

Indicador 3: Assignació d’arbres
-200 arbres / km de carrer en doble alli-
neació

Indicador 5: Cobertes verdes
El 100% de la super  cie de cobertes, seran 
cobertes verdes.
Indicador 6: Enverdir les façanes
Els balcons  ndran el 50% de la super  cie 
reservada per a jardineres.

Indicador 1: Augment de la complexitat.
Àrees comercials de barri:
- Ac  vitats comercials: 40%
- Ac  vitats de proximitat:20%

Ac  vitats hosteleria i comercial

Indicador 2: Super  cie en planta baixa per a ac  vitats 
econòmiques.
-PB + 5: Super  cie mínima = 150m2

Indicador 3: Percentatge mínim d’ac  vitats de proximi-
tat.
-10% d’ac  vitat de proximitat

Edifi cacions més efi cients
Plaques solars a les cobertes
-20% de l’energia solar per ACS
-80% de l’energia solar fotovoltài-
ques
Cobertes vegetals
Façanes verdes

Densifi cació segons cas 2
Incloure noves zones d’ac  vitat a les 
plantes baixes

Indicador 7: Reserva d’espais lliures a 
l’iterior d’illa.

Indicador 4: Corredors Verds
Connexió amb els altres espai lliures de la 
ciutat. Per tal els recorreguts siguin con-
 nus i les grapes són edifi cis de cobertes 

verdes transitables, de manera que el vi-
anant pugui passar d’un punt a l’altre de 
la ciutat mitjançant un sistema de rampes, 
tal com si la ciutat aixequés i s’ajupís.

Indicador 5: Cobertes verdes
El 80% de la super  cie de cobertes, seran 
cobertes verdes.

Sistema verd urbà

Ac  vitats hosteleria i comercial

Equipaments

Ac  bitats de proximitat

Es proposa incloure ac  vitats diferens de les universi-
taries amb l’objec  u de mul  licar la complexitat. 
- A l’espai lliure, ac  vitats hor  coles vinculades als 
aqüeductes
- A l’espai edifi cat(les grapes), un intercanviador amb 
ac  viatas relacionades amb la mobilitat (grapa estació)
i una escola de capacitació agrària a l’altra grapa.

Eix estructurador: Territori

Super  cie Àrea d’infl uència Accessibilitat
8 hectàrees 2 km A peu i bicicleta

Indicador 1: Accessibilitat dels ciutadans a 
l’espai lliure
S’ha incloure carril bici al llarg dels passeigs 
i ha de ser accessible per més d’un punt.

Superfi cie parcialment per-
meable

Super  cie semipermeable

Paviment que perme   el 
traspàs de l’aigua i l’aire, 
sense plantacions, com pa-
viment de pedra, amb caixa 
de grava o sorra.

Paviment que perme   el 
traspàs de l’aigua i l’aire, amb 
plantacions, com sauló o 
fusta.

Indicador 2: Permeabilitat
La super  cie de l’espai lliure de la cité és 
quasi tota permeable.
Incloure places i passeigs amb super  cies 
semipermeables i parcialment permeables, 
per tal de garan  r l’accessibilitat de totes 
les persones, sense limitacions.

Indicador 4: Corredors Verds
Incloure l’espai lliures de la Cité a la Xarxa 
de verd urbà a través de passeigs.
Connexió amb els altres espai lliures de la 
ciutat

Eix estructurador: Territori

Sistema verd urbà Sistema hidrològic

Indicador 1: reserva d’espais hor  coles
Es proposa reservar un 30% de l’espai 
lliure a ac  vitats agrícoles per tal de mul-
 plicar la complexitat de l’espai ja que 

actualment és un espai lliure únicament 
de jardins i espor  us. 
A part de augmentar la complexitat tam-
bé per la seva posició estratègica entre 
dos aqüeductes i relacionats als eixos 
produc  us proposats a escala local.

Indicador 2: parceŀles hor  coles
Parceŀles entre 50 i 200m2 amb làmines 
d’aigua que emmagatzemen les aigües 
pluvials, accessibles per camins comu-
nitaris de 2m. Les parceŀles han d’estar 
agrupades i envoltades d’arbres.

Indicador 3: casetes d’horta
Per parceŀles de menys de 100m2 es per-
met fi ns a 1 caseta.
Per parceŀles de més de 100m2 es per-
met entre 1 i 2.
L’ús  de les casetes és d’emmagatzemat-
ge de material hor  cola.
Dues  pologies de casetes: una de 2m2 i 
una de 4m2.
El material de la caseta és la fusta.
Les casetes es coŀlocaran confrontades 
als camins comunitaris

TRANSFORMACIÓ DE LA CIUP

Eix estructurador: Societat Eix estructurador: Teixit Urbà/Energia Eix estructurador: Mobilitat

Es proposa integrar l’espai no edifi cat de la CIUP a la xarxa de 
verda per tal que sigui accessible per a tothom i no sigui d’ús 
exclusiu universitari. 
Per integrar-lo es crea un sistema de places davant dels edi-
fi cis exitents connectades totes elles per passeigs arbrats. 
Aquests passeigs són els que permetran la comunicació dels 
ciutadans entre tots els espais lliures i ofereixen la xarxa de 
verd on els vianants podran ampliar i escollir el recorregut 
que vulgui.
Per connectar la Cité amb Gen  lly i passar el Périphérique 
es proposen dos edifi cis grapa, un vinculat a l’estació de RER 
i l’altre amb Gen  lly al costat de l’esglesia. Aquests edifi cis 
accepten la mix  citat d’usos i ens ajudarà  generar ac  vitats 
diverses. 

Centre de capacitació Agrària

Ac  bitats relacionades amb el transport

Indicador 1: Augment de la comple-
xitat.

Indicador 4: Edifi cacions 
que acullin complexitat 
urbana.
Mix  citat d’usos.

Indicador 1: Eliminar fractures
Eliminar fractures del territori creadores de diferènci-
es socials, vol dir cosir la ciutat i integrar aquests espa-
si al teixit urbà. Sobretot cal posar esforços alhora de 
treballar les vores d’aquestes fractures.

Indicador 1: Eliminar fractures
Eliminar fractures del territori creadores de diferènci-
es socials, vol dir cosir la ciutat i integrar aquests espa-
si al teixit urbà. Sobretot cal posar esforços alhora de 
treballar les vores d’aquestes fractures.

Indicador 1: % de viari públic per a l’automòvil.
El 25% del viari públic és des  nat a l’automàvil

Indicador 2: % de viari públic per al vianant i usos de l’espai 
públic.
El 75% del viari públic és des  nat al vianant i usos de l’espai 
públic.

Indicador 3: Connec  vitat amb els altres teixits urbans
Les grapes fan la funció de connectar les parts del píxel i ga-
ran  ran que els vianants puguin desplaçar-se per tota la zona 
sense limitacions.

Indicador 1: % de viari públic per a l’automòvil.
El 25% del viari públic és des  nat a l’automàvil

Indicador 2: % de viari públic per al vianant i usos de l’espai 
públic.
El 75% del viari públic és des  nat al vianant i usos de l’espai 
públic.

Centre de capacitació Agrària

Ac  bitats relacionades amb el transport

Edifi cis amb mix  citat d’usos.
Les grapes, enteses com a la prolongació de l’espai públic, 
son el nexe entre París i Gen  lly. La seva funció és connec-
tar la Cité amb Gen  lly d’una manera còmode, tal com si la 
pròpia ciutat s’elevés i s’ajupís sense que el vianant se n’ado-
nés. I d’aquesta manera, integrar a la ciutat el que ara és una 
barrera.
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