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ANÀLIS ILLA

ANÀLISI ILLA

ALÇADES

ESPAIS LLIURES RESIDUALS: Plaça Anna Frank

PB+5PB+4PB+3PB+2PB+1PB

vivenda comerç equipament

OBETURA DE NOVES VIES (17.5)

Fragmentació/

Connectivitat innecessària

ESPAI PÚBLIC (17.6)

Desproporció/

Pocs m2 d’espai públic

ENDERROC

Enderroc d’edificis

consolidats

Sòl de vial (clau 17,5) :             2.280m2

Sòl de verd públic (clau 17,6) :    510m2

Sòl d’equipament (clau 7a) :     1.815m2

Sostre màxim recomanat 

 per a gent gran :             2.085m2

 per a gent jove :              2.085m2

Integració escola bressol :         1.275m2

SUPERFÍCIES DEL PLA

ANÀLSI_PLA URBANÍSTIC VIGENT
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ESTAT DE CONSERVACIÓ altmigbaix USOS EN PLANTA BAIXA BUITS URBANS

CONNECTIVITAT/PERMEABILITAT FLUXOS RELACIÓ ENTRE EQUIPAMENTS

vivendacomerçescola

La illa és molt poc homogènia, té una gran diversitat d’alçades que van des de PB+1 fins 
a PB+6. Això provoca que constantment quedin vistes les mitgeres de molts edificis de 
l’illa.

Trobem molts edificis amb un estat de conservació baix. Això és degut a que l’illa està 
afectada per un pla d’ordenació urbana. Sobte com, edificis que podrien funcionar molt bé 
amb comerç a planta baixa, estàn tancats i en molt mal estat.

Pràcticament tots els usos en planta baixa del carrer Astúries i del carrer Torrent de l’Olla 
són comerç degut a la afluència constant de vianants, en canvi l’ús canvia completament 
en els carrers Sant Antoni i Jaén.

L’interior d’illa, tot i tenir bastants m2 de superfície no edificada, queda molt fragmentada. 
La majoria de divisions entre parcel·les són murs cecs d’altures entre 4 i 6 metres. Destaca 
la gran quantitat d’arbres i espècies vegetals. 

La diferència de cota i la nul·la relació amb una de les façanes adjacents (mitgera cega) 
fan que l’actual buidat plantejat acabi sent un espai residual on s’hi produeixen poques 
interaccions.

La gran llargada de l’illa en un dels seus sentits i la seva manca de permeavilitat en 
planta baixa impossibiliten la circulació fluida sud-est/nord-est. La connexió visual entre 
parcel·les és pràcticament nul·la. Pocs comerços s’aprofiten de l’espai interior.

Tant el carrer d’Astúries com el carrer Torrent de l’Olla aglutinen pràcticament totes les 
circulacions que es produeixen al voltant de l’illa, en canvi els carrers Sant Antoni i Jaén 
tenen una intensitat molt baixa de circulació.

La diferència topogràfica impossibilita qualsevol connexió de l’escola Sant Josep cap 
al carrer Jaén, la qual cosa impedeix que es pugui produir algun tipus de relació a cota 
nivell entre la nova escola bressol i l’escola Sant Josep.
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