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2.1.

2.1.
2.2.
2.3. Accessibilitat i habitabilitat de les

En el
anterior hem vist com, a partir de l'estructura urbana, es defineixen uns espais
interviaris per a
i
de la propietat privada. El repartiment del
en
es produeix de formes molt diverses i irregulars degut a la gran varietat de situacions que genera el
territori. Si els
dels carrers s'anaven definint de forma
tot i disposar d'un projecte
general
la
de la propietat encara era
agosarada ja que s'executava per

2.4.
El nostre punt de partida pel que fa a l'estructura de la propietat el situem al
de 1861 on,
com ja hem vist, apareix representat el
d'aquest terreny
amb
de cada una de les
classificades per seccions cadastrals. Als marges del
apareixen els registres
annexos que ofereixen l'inventari complet de les
que
figuren al
indicant el nom del propietari i les diferents classes d'aprofitaments amb la seva
Aquest document ens permet reconstruir el paisatge rural a escala
i donar una

Segons aquest document, i tenint en compte que el
administratiu del municipi de Sant Joan
d'Horta no ocupa totalment el nostre
d'estudi (part de la zona est corresponia al municipi de
Sant Andreu del Palomar), podem afirmar que originalment el territori que estem estudiant estava
dividit en 77 propietats. La
total
corresponia al 93% del territori, del que
podem deduir que el 7% restant es
entre torrents i camins. Les dimensions d'aquestes
propietats
entre els 1.000
i els 80.000
amb una
mitjana de

A partir de la
de propietaris que apareix en aquest
i dels expedients particulars
consultats, podem identificar algunes operacions puntuals de
d'aquestes finques rurals. A
finals del segle XIX era
batejar el carrer amb el nom del propietari dels terrenys per on
discorria. Normalment els terrenys provenien d'una
feta pel mateix propietari que,
un
(arquitecte o mestre d'obres), proposava un projecte de
intensiva i
venia les
resultants, sempre que
la seva
El negoci era
encara
que tinguessin
de cedir
els terrenys destinats a vial per tal d'assegurar-se la
venda de les noves
O
a vegades, el consistori involucrat estava interessat en
l'obertura de nous vials i, abans d'expropiar els terrenys (amb el
cost
que
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En aquells moments era una
habitual
un
d'obres, abans de procedir a la
compra de terrenys, per tal d'assegurar-ne la viabilitat del projecte. Una vegada concedit el
es procedia a la
de la
Per exemple: la zona de l'actual carrer de Sant
Dalmir, on tres propietaris colindants es posen d'acord per
la
de les seves
finques i, alhora, fan una proposta d'obertura de nous carrers. Aquesta
una clara mostra del
que seguien els diferents propietaris per poder treure profit de les seves terres. En aquest
cas en concret, els expedients es van presentar
amb uns dies de
i anaven signats
pel mateix mestre d'obres, que era qui elaborava la
Al marge de la proposta
que ja hem analitzat al
anterior, es plantejava una
de cadascuna
d'aquestes propietats en
d'uns 6 metres d'amplada i de
variables en
de la
geometria de la finca.
ens
la idea del nivell tant elevat d'aprofitament que volien treure
els propietaris de les seves terres.
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Expedients particulars de la zona de Sant Dalmir de l'any 1895
(AMHG)

Durant la primera
del segle XX, es van incrementar les propostes
i
per part dels propietaris per poder-se construir la seva caseta amb hort i
es reflecteix en
el
document
el
de 1915, on es
a intuir una primera estructura
de carrers amb les corresponents edificacions puntuals. Tot i ser un
on es
reflecteix el nivell
del barri, no s'acaba de precisar gaire respecte a la
Probablement no es disposava de la suficient
respecte a les propietats d'aquell moment,
degut a l'accelerat
de segregacions que es van produir durant la
a
d'aquest
Podem identificar unes 135
completament tancades, i unes 67
que
s'intueixen
que no s'acaben de delimitar completament. Per aquest motiu, el nombre total de
i el valor de la
total
no seran xifres que haguem de tenir en compte
ja que hi ha un gran nombre de
existents en aquell moment que no estan representades
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Al conjunt de
de 1930 es pot identificar amb claredat l'estructura de la propietat d'aquell
Igual que
amb
dels primers
proposats pels particulars, repartits de
forma desigual pel territori, la
segueix el mateix
A la zona compresa entre els
carrers Pedrell i Gran Vista, per exemple, o als voltants dels carrers Arenys i Sant Dalmir, trobem un
tipus de
relativament
basada en
molt estretes i allargades (amb
amplades entre els 6 i els 10 metres i amb profunditats molt diverses que
entre els 20 i els
60 metres, depenent de cada cas). En canvi, a la zona compresa entre els carrers Murtra i Conca de
Tremp, trobem una
no tant densificada i amb unes proporcions no tant allargades.
Finalment, encara hi ha un tercer grup de
de grans dimensions que provenen de les
finques originals i que encara no han estat segregades.
explica les 1.280
que trobem
al
on la
mitjana de
de 450
tot i que
de la meitat de
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A principis dels anys 1970, la
va arribar fins a uns
insospitables. Els
Galtier
una bona prova de la desmesurada
que va patir el
en el nostre
d'estudi. En aquest
entre el 1930 i el 1970, la
de segregar les propietats
a agafar embranzida, generant
de dimensions massa petites per a les dues
tipologies
que es defineixen al Pla Comarcal de 1953: la suburbana extensiva i la ciutat
intensiva. De les 3650
que s'identifiquen a aquest document,
de 800 tenen
menys de 100
i
de la meitat no arriben als 200
Deixant de banda la zona
propera al
nord del nostre
d'estudi, que coincideix amb el salt
del torrent de Besora i
que encara
pendent d'urbanitzar, la resta de territori s'ha segregat generant
de
dimensions i geometries molt diverses, fet que dificulta qualsevol tipus de
o
Si tenim en compte totes les propietats, en quaranta anys
s'ha triplicat el nombre de
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Pel que fa a la cartografia corresponent al 2015, hem
les
classificades com a
sistema per tal d'obtenir uns resultats
precisos respecte a les que
edificables que, al cap i a
la fi,
les que
condicionaran les
de
El buit generat per la
de la Rambla del Carmel i els espais
i de
recollits al planejament fins a
dia d'avui, expliquen aquestes
que el nombre de
al nostre
ha hagut un lleuger canvi en la
d'habitatges que han suposat
corresponent al torrent de Besora, ja
es redueixi a menys de 250

de les

per aquest motiu, principalment,

es redueix a 3128, tot i que
cal esmentar que hi
de
degut a comptades promocions
d'algunes propietats. La zona
propera a la Clota,
urbanitzada i
fa que la
mitjana de la
Cal apuntar
que encara hi ha
de 700

Esquema de les dimensions de les propietats segons cartografia de 2015 (E: 1/15.000)
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Com hem vist al
anterior, l'estructura urbana actual defineix uns espais interviaris amb unes
condicions
concretes. Aquests fragments de terreny, alhora, es divideixen en
propietats de dimensions i geometries molt diverses. A partir de l'estructura de la propietat actual i
de les condicions
del territori suport, podem classificar les
d'acord amb el
seu pendent
El 52% de les
un pendent inferior al 20%, mentre que el 48%
restant
un pendent concentrat entre el 20% i el 60%
Tenint en compte la
zonal de les
podem veure com
en
es concentra
principalment a la part
elevada dels turons i per
les seves
tenen un pendent
lleugerament superior. Cal tenir en compte com el pendent afecta a les condicions de
reduint el coeficient d'edificabilitat
per a les
amb
en
del
1
seu pendent, en l'esglaonament obligatori de
en
amb
segons
2

< 10 %
10 % < p < 20%
20 % < p < 30%
30 % < p < 40%
40 % < p < 50%
50 % < p < 60%
60 % < p < 70%
70 % < p < 80%

1. Segons

en les

l'article 255 del PGM referent a
i el moviment de terres de
en
es redueix
d'edificabilitat un 20%
amb pendents entre el 30% i el 50%, o fins a

2. Tal i com veurem al tercer

amb

dels PERI
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Una vegada analitzat el pendent d'aquestes
el que
les
de
posterior
la
d'aquestes en
a les corbes de nivell:
o perpendicular a elles. Les que es posicionen en
a la topografia, tenen el seu
pendent en
transversal i, al ser aquest de menor
acumulen menys
desnivell. Per contra, el carrer que els hi
transcorre perpendicular a les corbes. En el cas
de les
que es posicionen en perpendicular succeeix a la inversa: el carrer transcorre
a la topografia mentre que
ha de resoldre el desnivell en
longitudinal.
Dues terceres parts de les
es posicionen en perpendicular, mentre que el
restant ho
fa en
En
casos
de la topografia
diferent
en cas que es
tracti
segons
a vial o en
Mentre que en el primer
absorbeix el desnivell i aquest es concentra a l'espai interior d'illa, en
aquest salts

Perpendiculars a les corbes de nivell
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2.2.
Tota
en
per ser edificable, ha de complir amb els
definits
per a cada zona. Per tal d'analitzar si les
actuals del nostre
d'estudi
les
per acollir la tipologia
que els hi ha estat assignada pel planejament general, hem de
comparar els
reguladors definits a les normes
del PGM per a les
dues zones del nostre
amb les condicions reals actuals. Com hem vist a l'apartat anterior,
segons la cartografia actual, el nostre
d'estudi el formen 3.126
classificades com a
D'aquestes, tres quartes parts pertanyen a la zona en
urbana semiintensiva
(clau 13b-c) i la quarta part restant corresponen a
en
(subzona IV, clau
20a/9-c). Per tenir uns valors orientatius, podem dir que les primeres tenen una
mitjana

Els
que ens interessa ressaltar dels que regulen la zona en
urbana
semiintensiva i que, indirectament, afecten a les dimensions de la
la
i
la profunditat edificable
Tal i com descriuen els articles corresponents a les condicions de
3
de la subzona II semiintensiva i dels
aplicables al tipus
segons
4
a vial, podem dir que la
prevista per aquesta tipologia
de
6,50 metres, mentre que la seva profunditat edificable no pot ser inferior als 8,00 metres. En el cas
de tenir una
perfectament rectangular i amb aquestes dimensions
la
d'aquesta
seria de 52
Prenent aquest valor com a
trobem

3. Article 328, apartat 3a, de la normativa
amplada de
permesa
de sis metres i mig
(6,50 m) excepte en les situacions existents en el moment
del present Pla general amb construccions
laterals que impedeixin la dita
per a les quals el

Si analitzem
aquesta primera tipologia de
veiem com el 31% d'aquestes
de
700
no compleixen, com a
amb una de les dues condicions anteriors. El
de
el que menys es compleix, en un 26% dels casos, mentre que la profunditat
no es complex en
un 4% de les
Hi ha una petita
de 15
que no compleixen amb cap dels dos
anteriors. La voluntat especulativa per
part dels particulars per obtenir el
rendiment de les seves propietats, juntament amb la
irregularitat de dimensions i geometries de les
edificables generades per una estructura
de
improvisada, ha generat aquestes
de 700
amb unes condicions inadequades

4. Article 242, apartat 8, de la normativa
El solar
que no aconsegueixi la profunditat edificable no
construir-se si la seva profunditat mitjana
inferior a vuit
.
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DISCONFORMES SEGONS PGM (2015)

Per a les
qualificades com a
en
els
que regulen
les dimensions de les
la
i la longitud
de
Dels
5
articles corresponents a les condicions de
de les subzones plurifamiliars
que la
de
es defineix als 400
mentre que la longitud
de
es
fixa als 14 metres. En el cas
de tenir una
perfectament rectangular i que compleix
amb els dos requisits anteriors, la profunditat d'aquesta
seria de 28,60 metres,
aproximadament.
Si ens fixem ara en aquest segon grup de
el 85% d'aquestes
de 600
no
compleixen, com a
amb un dels dos
mencionats anteriorment. En aquest cas, la
majoria d'aquestes
disconformes segons la normativa
vigent ho
incomplint
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5. Article 342, apartat 1, de la normativa
de
i la longitud
en aquestes subzones es regeix pel quadre

de

Fastenrath 124

Murtra 62 i 64

Fastenrath 160

Fastenrath 180

Passerell 30

Santa Gemma 18 i 20

Conca de Tremp 105

Alcalde de Zalamea 44 i 46

Salze 6 i 8

Murtra 118
87

El fet que el 85% de les
en
(incloses dins el nostre
d'estudi) no compleixin els
reguladors que defineix el PGM per aquesta tipologia
plurifamiliar, ens porta a comprovar si succeeix el mateix analitzant
la zona que
la mateixa
i que inclou el barri de la Font d'en Fargues. En aquest cas, el nombre de
que tenen el mateix codi zonal s'incrementa a 1.379
el doble del que
hem analitzat fins ara.
Si fem els mateixos esquemes corresponents a aquesta tipologia, els de
i longitud
de
veiem com els valors obtinguts
molt similars tot i haver-se
lleugerament fins al 78%. Igual que passava amb
proper al Carmel, la majoria de les
disconformes (62%) ho
no compleixen cap de les dues condicions anteriors. Si
excloem les
incloses a
d'estudi i ens quedem amb les
del nucli principal de
la Font d'en Fargues, comprovem com el nombre de
disconformes es redueix al 40%

D'aquests esquemes
que, per una banda, la tipologia
plurifamiliar que
s'ha definit al planejament general no correspon amb la realitat existent del Carmel i la Font d'en
Fargues. Tot i que el planejament
instruments per matisar i fer petits ajustos en la
sense alterar el concepte original definit al PGM, quan aquestes modificacions
tant substancials
ens sorgeix el dubte de si la tipologia definida originalment
l'apropiada o
requereix d'una
D'altra banda,
veiem com a la zona
propera al nucli del Carmel s'intensifiquen
aquestes
disconformes. Les dificultats
d'aquest sector aporten certa
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Passatge Gabarnet 16

Montserrat de Casanovas 204

Queixans 7

Montserrat de Casanovas 227

Queixans 9 - 11

Passerell 74
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Segons els
de 1971, el nostre
d'estudi
format per 3.650
Si
mantenim els mateixos criteris de
del
actual sobre aquesta estructura
el 77% de les
correspondrien a la
urbana semiintensiva i el 23% restant a
en
D'aquesta manera podem aplicar els mateixos
reguladors corresponents als dos tipus de
per poder comparar-los amb els de l'estat
actual. Els resultats obtinguts per a les
classificades amb la clau 13b-c
molt similars
als vigents: el 31% de les
900
no compleixen amb alguna de les dues
condicions de
o profunditat
predominant les que no assoleixen la
en
un 28%. Respecte a les
classificades amb la clau 20a/9, el percentatge de
disconformes s'eleva al 90%, on el 78% correspon a
que no compleixen ni la
ni la
longitud de
Respecte al nombre total de
disconformes segons aquest

DISCONFORMES SEGONS PGM (1971)
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Si enlloc d'aplicar les normes
actuals sobre les
de 1971 apliquem els
aprovats en aquell moment, obtindrem el nombre de
disconformes d'aquell
La
zonal que hi havia llavors era la definida pel Pla Comarcal i designava,
principalment, dues zones per al nostre
la Suburbana Extensiva (56%) i la Ciudad
Intensiva (35%). El 9% restant, que no
representatiu per al que ara ens ocupa, correspon a les
zones de Casco Antiguo y Ensanche Semintensivo dels entorns del nucli antic d'Horta.
que condicionava la zona suburbana extensiva era el de la
de 5 metres,
que incomplien el 10% de les
(unes 200). Pel que fa a la ciutat
intensiva es definia
una
de 250
de
podent-se reduir a 200
en el cas de les adossades.
de la meitat de
amb aquesta
tenen menys de 200
i el 65% menys de
250
D'aquesta manera, el percentatge de
disconformes total al 1971 es redueix al 28%,

DISCONFORMES SEGONS PLA COMARCAL (1971)
Zona Suburbana Extensiva
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Segons el
de 1930, al nostre
d'estudi podem identificar 1.280
aproximadament. Si apliquem la
de
vigent sobre aquestes
el 70%
corresponen a la clau 13b-c i el 30% restant a la clau 20a/9-c. Fent els mateixos esquemes dels
reguladors corresponents a cada zona podem comparar, respecte els altres dos
el nombre de
disconformes des de les primeres segregacions. El 17% de les
(unes 150) qualificades en
urbana semiintensiva no compleixen un dels dos
el de
en un 16%. Respecte a les
en
es segueix mantenint el percentatge en un 84%, on el 70% no complex ni amb la
ni
la longitud de
En total, el 37% de les
(unes 480) definides als
de
1930
disconformes, segons les normes
vigents. Si ho comparem amb els respectius
esquemes de 1971 i 2015, aquest valor es redueix al 1930 degut a la
de les

DISCONFORMES SEGONS PGM (1930)
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Finalment, si volem analitzar el nombre de
disconformes l'any 1930 segons les ordenances
vigents en aquell moment, hem d'aplicar les aprovades l'any 1932. La
de
d'estudi estava classificada com a Zona de Alturas limitadas de Gracia, Horta y San
. Les
condicions de
corresponents a aquesta zona definien que
les
amb una
amplada inferior als 8 metres podrien ocupar tot el front edificable. Si prenem aquest valor com a
punt de
per identificar les
amb una amplada inferior a la descrita, veiem com
de les 1.280
el 34% (poc
de 430) tenien una longitud de
inferior als 8
metres d'amplada. Entre els 6,50 metres d'amplada
que defineixen les normes
vigents, els 5,00 metres definits al Pla Comarcal i els 8,00 metres de les ordenances de 1932, el
valor vigent
el valor intermedi dels tres. Els esquemes
de les
disconformes
segons les ordenances corresponents a cada
tot i no permetre'ns poder comparar-los entre

DISCONFORMES SEGONS ORDENANCES 1932 (1930)

Amplada totalment edificable < 8,00 m
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2.3.
A banda de les normes
ha de complir amb altres ordenances que,
indirectament, condicionen les dimensions i la
de les
Les que tenen major
en el territori que estudiem, degut a les dures condicions
i l'elevada
densitat de
les referents a accessibilitat i habitabilitat. La primera es basa,
principalment, en
tota
ha de disposar d'un itinerari accessible per accedir a cadascun
dels habitatges. La segona, regula les condicions d'habitabilitat que han de complir tots els
habitatges. Si traslladem les condicions que ha de complir
per a cadascun d'aquests
conceptes a nivell
podrem detectar si les
aptes per acollir una
d'acord amb el que estipulen aquestes dues normatives.
6

Pel que fa a l'accessibilitat ens interessa destacar que com a
un dels accessos a l'edifici ha de
ser accessible, ja sigui des de la via
o des de zones comunes exteriors. Les
principals d'aquest itinerari accessible
no s'admeten graons, el pendent longitudinal ha de ser
inferior al 4% i l'amplada de pas
no pot ser inferior als 1,10 metres, havent d'inscriure un
cercle d'1,50 metres de
als canvis de
i al final dels passadissos de
de 10
metres de llarg, principalment. Sabent
podem identificar diferents situacions
actuals que no complirien aquestes condicions d'accessibilitat.
La primera d'aquestes situacions la formen aquelles
a les quals s'accedeix a partir d'una
7
barrera
ja sigui
el carrer
ocupat
per escales o
degut al fort pendent en trams puntuals, cal resoldre
amb un
i algun
Les
interiors que no tenen una
directa amb la via
el segon grup de
que poden presentar problemes d'accessibilitat (a banda de no complir amb la
de
que hem comentat a l'apartat anterior). Algunes d'aquestes
sense
directe des de la via
ho resolen a partir d'una
passatge de propietat compartida
per cadascun dels propietaris dels habitatges
del qual
d'aquest espai. La majoria
amplada superior als 1,50 metres,
no ho fan
tots ells estan ocupats per escales
que salven el desnivell entre el vial i
a
Una variant d'aquestes
interiors
les que inclouen el passatge a la
En aquest cas aquest grup de
no
compleix cap de les dues condicions anteriors ja que la gran majoria no compleix ni tan sols amb
l'amplada
de pas; per no parlar de la
del cercle d'1,50 metres de
als
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6. Les normatives
en
d'accessibilitat
inclouen el Codi
de
i el Codi
d'Accessibilitat de Catalunya. Del primer ens interessa,
principalment, el DB-SUA amb les modificacions fetes el
2010 en
d'accessibilitat i no
de les
persones amb discapacitat. La normativa catalana es
materialitza amb el decret D135/1995 de
de

7. Com hem vist al primer
del treball, la
dels carrers amb pendents
pronunciats a
d'escales
porten problemes d'accessibilitat, no
a l'espai

Tenint en compte la
anteriorment descrita i segons la cartografia de 2015, l'11% de les
edificables incloses al nostre
d'estudi
de 340
no compleixen amb
alguna de les condicions que determinen les normatives en termes d'accessibilitat. El grup
correspon a les
interiors amb una
de
el 6%, a les que cal
afegir unes 50
destinades a passatge comunitari que els hi donen
Les
interiors que tenen el passatge
incorporat representen l'1% (25
aproximadament)
que, afegides a les dues anteriors, suposen
del 8%
de 250
respecte el nombre
total de
edificables. El segon grup
d'aquesta
correspon a les
a les que s'accedeix a
d'escales, amb un 2,5% (unes 75
En aquest grup
no s'han comptabilitzat les edificacions que tenen algun
puntual per accedir-hi, ja que
entenem que aquest fet
dins de la
de
en
amb
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Agudells 78-80

Alguer 2-10

Murtra 112-116, 118 i 120

Fastenrath 115
96

Fastenrath 157

Alguer 30

Baixada de Passerell 12

Feijoo 10-12

Fastenrath 150

Fastenrath 180

Fastenrath 200

Fastenrath 204

Alcalde Zalamea 39, 41 i 43

Fastenrath 160

Lugo 59

Manxa 5

Murtra 59

Santa Rosalia 109

Si retrocedim al

de 1971 per avaluar el grau d'accessibilitat de les

de propietats afectades

molt similar a l'actual.

redueix a

el percentatge

un 10%, mantenint un valor

molt similar a l'actual, que correspon a poc
de 340
es degut a que el nombre de
edificables totals
major en aquest cas, al no disposar d'una
detallada en
aquell moment). Les
interiors segueixen sent les
nombroses amb
un 5% a les
quals, si els hi afegim les
destinades a passatge i les
amb el passatge
incorporat, aquest valor s'incrementa fins a superar el 7%
de 260). Les
amb
des
d'escales
es
en poc
del 2% (unes 80). Tot i que en aquell moment la majoria de
carrers encara estaven pendents d'urbanitzar, era de suposar que els forts desnivells dels carrers
s'haurien de fer practicables d'alguna manera. El fet de que els valors obtinguts siguin tan similars
als actuals, demostra que la majoria d'aquestes situacions
tan
que trobem a
dia d'avui, s'originen abans del 1970.
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En canvi, segons els
de 1930, el nombre de
que no complirien amb
alguna de les condicions de la normativa actual d'accessibilitat
irrellevant.
trobem unes 15
que representen poc
de l'1% de les propietats d'aquell moment, que
classificar com a no accessibles.
aspecte a destacar fa
a una
d'edificacions al carrer Santa
on aquestes s'organitzen en dues fileres, necessitant de 4
passatge per accedir a les que queden a l'interior. La resta de
estan marcades
pel fort desnivell dels carrers que els hi donen
i que, actualment, s'han urbanitzat amb
escales. Per tant, el
de
que pateix el barri durant els anys posteriors a la guerra
no ajuda a complir amb les condicions d'accessibilitat que es defineixen a dia d'avui.
d'aquesta segona filera de
edificables als interiors d'illa, juntament amb les pronunciades
condicions
plantegen un territori marcat per un gran nombre de barreres
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8. En
d'habitabilitat, disposem del decret D141/2012
on es defineixen les condicions
d'habitabilitat que
han de complir els habitatges i on
es fa
al

9.

= 36
d'escala amb plataforma accessible = 21
del nucli d'escala amb ascensor = 19
del nucli d'escala accessible = 20
total =
habitatge +

del nucli
mitja
nucli

Pel que fa a l'habitabilitat, la normativa vigent s'encarrega de regular que tots els habitatges
8
compleixin amb les condicions
De tot el que es defineix en aquest decret hem de destacar,
primer de tot, que la
d'un habitatge ha de ser de 36
Aquest ha d'estar
format, com a
per una
o menjador, una cambra
i un equip de cuina. La
per oferir
i
a l'habitatge ha de ser superior o igual a la novena
part de la
d'aquest. Els espais comuns (excepte les cuines) i les habitacions han de
rebre la llum directa exterior i no poden tenir
propera a menys de 3 metres del pla
de
Els patis de
han de tenir unes dimensions
de 9
(per a edificis de
fins a 3 plantes), on es pugui inscriure un cercle de 3 metres de
en el cas que ventilin sales
d'estar o habitacions. Per a la resta d'estances, la
del pati es redueix a 6

Tenint en compte totes les condicions resumides al
anterior, podem treure un seguit de
conclusions aplicables sobre les
existents per tal d'analitzar el grau de compliment de la
normativa d'habitabilitat al nostre
d'estudi. Primer de tot hem d'analitzar quina
la
que ha de tenir un edifici plurifamiliar per complir amb la
de
Si el coeficient que relaciona la
amb la
suposa un
increment d'aquesta en un 10%, i la
per a un nucli d'escala d'un edifici
9
d'uns 20
aproximadament, la
de 60
Tot i no poder
controlar
a partir de la cartografia) la longitud de
de cada habitatge per
oferir
podem afirmar que totes les edificacions que no es separen un
de 3 metres del pla de
no compleixen amb aquest requisit.
sense tenir en compte
l'espai lliure obligatori, de 6 per 6 metres, que s'hauria de deixar davant les estances principals
segons es defineix a l'MPGM vigent.
Per tal de traslladar aquestes condicions d'habitabilitat a les
actuals, hem definit dos
nivells d'incompliment. El primer d'aquests el formen aquelles
que no compleixen amb la
que necessita un edifici plurifamiliar, segons les interpretacions
anteriors. A
hem d'afegir les condicions de
per a cada cas, tenint en compte
que el 40% de les
qualificades en
urbana semiintensiva
totalment
edificables. Si considerem una
de 3 plantes (tot i que la majoria d'edificacions en tinguin
i que puguin ventilar tot tipus d'estances,
una
pugui garantir la
dins
dels seus
aquesta ha de tenir una
de 69
en el pitjor dels casos (cal
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Si apliquem aquestes premisses sobre la cartografia actual, veiem com
el 6% de les
edificables (unes 180
tenen una
inferior als 60
Els habitatges
inclosos en les edificacions corresponents a aquestes propietats, no compliran amb la
de
de la normativa d'habitabilitat; ni les seves estances, ni els seus espais
comuns, podran arribar a complir amb els requisits parcials que marca aquesta
D'altra
banda, a aquestes
hi hem d'afegir un 3%
de 90
de les propietats que
no arriben als 69
de
Aquest segon grup, tot i poder resoldre la
de les
estances garantint la
parcial i total dels habitatges, les estances d'aquests no
compliran amb les condicions
i
ja que, per fer-ho, dependran de les
construccions
Si analitzem
les
que no compleixen algun d'aquests dos
requisits de les qualificades de
urbana semiintensiva, el percentatge
resulta
de l'11%.
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Murtra 27

Passatge Santuari

Passerell 18.B

Queixans 26

Murtra 113

Cortada 68
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Segons la cartografia de 1971, el nombre de
que no complirien les condicions
d'habitabilitat actuals
de 330 unitats. Els valors percentuals, tant els totals com els parcials, es
mantenen molt similars als de 2015.
hem de tenir en compte que el nombre total de
al 1971
superior i, per tant,
ho
el nombre de les
afectades. Igual que succeeix
a l'esquema d'habitabilitat de 2015, si ens fixem
en les
classificades
de
urbana semiintensiva, el percentatge s'eleva a
el 12%. Aquest increment
degut a que l'estructura de la propietat d'aquest
es troba
fragmentada i densificada,
generant
de menor
Moltes d'aquestes
de menor
es
localitzen a la vora dels
irregulars, heretats de les propietats rurals originals.
Aquesta
tant petita i de geometria tan irregular, es localitza en forma de petites
agrupacions disperses pel territori.
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Finalment, per tal de completar
referent a l'habitabilitat, hem aplicat aquests
sobre l'estructura
de 1930. El resultat, com era de preveure,
insignificant ja que
14
tenen una
inferior als 69
representant un 1% del total de les
propietats identificades en aquest
Igual que
amb els esquemes d'accessibilitat,
podem afirmar que entre el 1930 i el 1970 el territori pateix una
que
afecta a
l'estructura de la propietat. Les condicions
i
d'aquestes
tindran una
directa sobre
que continguin. Que
de 500
actuals
el 17%) no compleixin amb alguna
d'accessibilitat o d'habitabilitat, diu molt de les
dificultats habitables d'aquest territori amb una estructura de la propietat tan densa i explotada.
Igual que els
dels carrers influeixen de forma directa sobre l'estructura de la propietat,
del
en
determinant per a les condicions de
posterior.
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2.4.
Des de les finques rurals que trobem al
de 1861 fins a la
del
que tenim a dia
d'avui, el territori ha patit una intensa
que
es manifesta a
de l'estructura
de la propietat. Amb l'obertura dels primers carrers, els fragments de
destinats a la propietat
privada eren tan irregulars com accidentats
Aquests espais interviaris reflectien la
irregularitat imposada pel territori, tant en la
de les propietats com en la
dels primers
intentant obtenir el
profit de cada
de
Ja sigui
per la seva
o per la
que tingui la
amb la via
que li
la
gran varietat de situacions urbanes irregulars que es generen al territori donen una idea

La manera de regular les condicions de
i, per tant, les dimensions de les
que
les contenen, es produeix a
de les ordenances i la normativa
Com veurem al
les ordenances que s'aproven fins l'any 1932 no defineixen una tipologia
clara.
repercuteix sobre la
al plantejar una
tan flexible i
amb tantes possibilitats, les opcions de
i les
que en resulten
molt diverses.
Potser per aquest motiu s'explica que, en el moment de les primeres segregacions, no hi hagi un
clar que es repeteixi a gran part de les propietats. Amb la
que es fa
l'any 1953, tot i que la realitat
fins aquell moment no ho
es defineixen les
condicions per a
per a cada cas. Tret d'algunes excepcions, les
classificades
com a tipologia suburbana extensiva, compleixen
amb els
reguladors
que es van definir llavors. Tot al contrari del que passa amb la tipologia de ciutat
intensiva, on
dues terceres parts de les
no compleixen les condicions aprovades. Podem dir que aquesta
tot i que amb
modificacions, s'ha mantingut fins a dia d'avui. Sense tenir
en compte la tipologia constructiva (que s'analitza al
a nivell
s'han

Les normatives vigents referents a l'accessibilitat i l'habitabilitat als habitatges, ens serveixen
d'indicadors addicionals per analitzar la realitat
del nostre
d'estudi. Com que fer-ho
a nivell d'habitatges
inviable per al tipus
que estem realitzant, hem aplicat aquests
conceptes a la
Degut als forts desnivells que caracteritzen aquest territori, hi ha un
gran nombre de
que, per la seva
seran accessibles per una persona
amb cadira de rodes. Per solucionar aquests casos, el tipus
sovint
i condiciona
el
de l'espai
(ascensors, verticals o inclinats, amb les seves
o
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plataformes
Pel que fa a l'habitabilitat, hi ha un gran nombre de
que no podran
contenir una
que garanteixi les condicions requerides dels seus habitatges. Aquest fet es
justifica per l'escassa
de les
com s'ha explicat anteriorment. Si
de forma exhaustiva (nombre d'habitatges per edifici,
mitja d'aquests,
i
de les estances principals, nivell
d'aquests habitatges, etc.) segur

Si superposem els esquemes realitzats als apartats anteriors, podem obtenir el nombre de
afectades per les normes
d'accessibilitat i d'habitabilitat a cadascun dels
estudiats. Segons la cartografia actual,
del 45% de les
(unes 1.400
compleixen com a
amb alguna de les normatives esmentades. Les condicions

no

compleix amb cap dels tres aspectes normatius analitzats.
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El document
significatiu per parlar de la
el corresponent a
l'aixecament que es va fer l'any 1971 amb els
Galtier. Si fem el mateix exercici de superposar
els esquemes parcials,
on hem aplicat la normativa vigent sobre la cartografia mencionada, el
nombre total de
afectades supera les 1.700. Respecte als percentatges, igual que ha
amb els esquemes parcials dels apartats anteriors, es mantenen respecte els de 2015 degut
al major nombre de propietats. Les normes
segueixen sent la causa principal
amb
de 1.130
en aquest
que, com hem comentat al
principi, es justifica per les condicions definides el 1953 amb el Pla Comarcal.

per

que la

major
de
afectades es localitza a les propietats qualificades amb
en
A
unes 450
no compleixen amb cap de les normatives aplicades
en aquest estudi. La majoria d'aquestes corresponen a
interiors, o
amb
passatge, que no tenen ni les dimensions ni les condicions d'accessibilitat exigides.
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Finalment, el
de
afectades per les diferents normatives segons la cartografia de
1930, ens resumeix el que hem anat comentant als esquemes dels apartats anterior corresponents a
aquest
Si apliquem les normatives actuals
les
sobre l'estructura
de llavors, trobem
440
afectades (el 35% de les existents). Les
condicions derivades de les normes
les
a tenir en compte ja que superen
el 32% en aquest cas. En aplicar els
actuals sobre les primeres segregacions, podem
observar que les
que no compleixen ho fan per no tenir la
de 6,50
metres. Aquestes
apareixen en agrupacions de fins a un
de 8
i
estan repartides de forma dispersa pel territori. Al no disposar d'una tipologia
clara
alimentada per les nombroses possibilitats que oferien les normes reguladores, la
no
segueix cap pauta concreta. Per contra, podem dir que en aquell
encara no havia aparegut
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