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A la meitat del segle XIX, el territori que estudiem es troba
buit d'edificacions tal i
com ens mostra el
de 1861. Les poques construccions que hi apareixen representades
masos rurals com Can Grau, Can Carabassa o Ca n'Andalet, entre d'altres. Aquestes finques van ser
a principis del segle XVI i tenien, inicialment, una finalitat rural com la majoria de
construccions que pertanyien a l'antic municipi de Sant Joan d'Horta. A finals del segle XVII i inicis
del XVIII,
un
de
de la vida rural i alguns masos varen abandonar les
tasques exclusives d'explotacions
intensives per convertir-se en cases senyorials d'estiueig.
Les mateixes
de zona rural que caracteritzaven el nostre territori, eren
que
aptes per a la burgesia de
ja fos transformant les masies existents per convertir-les en grans

existent
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1. "Ordenanzas municipales de Barcelona promulgadas como
suplemento al
Oficial de esta provincia de 19 de
Marzo de 1891"

Les construccions d'aquesta primera tipologia es caracteritzen per les seves dimensions generoses,
amb grans extensions de terreny (vinyes, hortes, dolls d'aigua, ametllers, garrofers, etc.) i pel seu
gran valor
No
d'estranyar que els primers masos que es bastiren es
als
llocs
ben comunicats i plans, amb terrenys suficients per a convertir-los en camps de conreu,
hortes o vinyes. Les que encara perduren,
testimoni de vida rural del vessant occidental

A tot
en el moment de
d'Horta a la ciutat (1904) les ordenances vigents eren les
1
aprovades l'11 de setembre de 1890. Llavors, aquestes estaven redactades pensant en el
de
creixement en el que estava immersa la ciutat amb el projecte
de
Les noves
construccions, tant les que es
a l'interior de la ciutat com les que apareixien noves a les
afores, havien de complir amb les mateixes condicions de
entre les quals destaquem: calia
ajustar-se als
oficials d'alineacions i rasants; els edificis no podien excedir els 20 metres
excepte en els carrers de 20 metres o
d'amplada on
podia ser de 22
metres; el nombre de plantes era
sempre i quan es
lliure
de
2,80 metres en els edificis de fins a 20 metres
i de 3 metres a la resta;
en planta
es definia a partir de l'espai lliure que havia de deixar
essent del 12% en construccions
amb front a un
carrer, del 8% amb front a dos vials i del 6% per a les construccions amb quatre
a vial; es permetia la
de soterranis no habitables amb una
lliure
de 3 metres i amb
i
directa a
d'un conducte de
a la part
posterior que
amb un pati, carrer o
les
podien tenir una arquitectura
d'estil lliure, excepte aquelles edificacions que corresponien a carrers o illes amb un model de
especial que calia respectar; i els terrenys o solars que no estiguessin edificats i que
limitessin amb una via
havien d'estar delimitats per un tancament de 2 metres
com
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En aquest mateix document podem trobar un breu apartat que fa
a la
de nous
barris fora de la ciutat, entenent com a tals els que estaven previstos d'annexionar-se pocs anys
tard. Les noves construccions s'havien de regular seguint els mateixos criteris que les cases de nova
planta de l'interior de la ciutat,
ajustant-se al nou
d'alineacions que ja es preveia que
caldria (el que posteriorment seria el Pla Jaussely). Mentre no
el nou document, quedava
totalment prohibit aixecar qualsevol tipus de
amb front a via
sense el
de
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El
document on es regulen les condicions de
el Pla
de 1907, el
primer en fer una proposta de
del territori per classificar els teixits urbans segons les
de les seves construccions. Amb les noves regles de
es feia
un reconeixement de la ciutat desigual i un control d'usos i intensitats. Els sis grups principals en
es divideix la
zones d'interior (blau), sistema tancat (vermell), sistema semiobert
(taronja), sistema obert (groc), edificacions industrials (negre) i zones rurals (verd fosc). Una altra
novetat
d'una lletra a cadascuna de les illes d'aquest
d'alineacions, que remetia
a la
on es definien les
de
i
A
del
que succeeix a la resta de la ciutat, on es
la tipologia residencial de profunditat edificable
amb pati central de l'illa
i s'estableixen illes
petites amb pati central interior en altres
zones residencials, a la zona dels turons s'apliquen noves tipologies urbanes. Alguna d'elles es
desglossa en subfuncions, identificades amb aquestes lletres de les illes que hem comentat,
originant diferents organitzacions de teixit basades en una sola
en diferents tipologies

Dins de la nostra
d'estudi trobem, principalment, dues zones: la zona rural, representada amb
el color verd fosc, i l'anomenat sistema obert, representat amb el color groc. La zona rural
predomina en el nostre
(52%) i
per edificacions lliures i molt espaiades,
acompanyades per extenses propietats, on els jardins o els parcs dominen molt sobre les
edificacions.
com a l'Eixample la
de
de 73,60%, a aquesta zona la
invertida al 20% com a
per a la
i el 80% restant per als jardins. Les
d'aquest teixit
les associa amb la
que es proposava llavors per al
Park
ja que inclou,
l'accident
dels turons. L'altre zona predominant, el
grup de barris oberts (39%), respon a una tipologia
amb
que es caracteritza per
la irregularitat en el dibuix de les illes, normalment de dimensions molt variables. La principal
d'aquesta zona respecte de la rural
que inclou, a l'interior de cada illa, una
per definir alguns
per regulin
com per exemple:
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en planta, el nombre

de plantes, les separacions

a les llindes,

lletra
corresponent als barris obrers, coincideix aproximadament amb les zones dels actuals
barris del Carmel i part de la Font d'en Fargues. La lletra
fa
als barris de grans xalets
i la trobem a les zones de la Clota i la Vall d'Hebron. I, finalment, la lletra
correspon a les grans
avingudes i
una
repartida entre les anteriors, agrupant-se al voltant de les

A grans trets, les
importants entre els tres grups, pel que fa als
de
de
la
en planta permesa per les edificacions
(I=40%, K=30% i L=45%), el nombre
de plantes (I= PB+1, K= PB+2 i L=PB+3), la
a
llindes (I > 3m, K i L > 10m) i la
de fer petites agrupacions de fins a quatre construccions
com a
en el cas dels barris obrers. En aquests barris obrers, les illes
llargues i
estretes, agafant
protagonisme la
de l'amplada. La
que
determina per aquestes urbanitzacions
de 160
a la qual, la classe obrera,
acoplada per motius
i d'aprofitament de l'espai, pot ocupar 60
amb una planta,
o 45
en el cas de que en construeixin dues. L'amplada de l'illa que es proposa
de 40 metres, ja
que permet que entre les cases de cada costat del carrer, suposant que siguin d'una sola planta,

El Pla General
de Barcelona, que es va aprovar l'any 1917, era una
de la
proposta de Jaussely deu anys
tard.
d'aquest temps el territori s'havia anat
desenvolupant
sense seguir gaire les directrius aprovades. De manera que, tot i fer alguns
ajustos en la proposta de
ja que es respectava l'estat actual de
i la
dels carrers, els criteris de
de
eren els mateixos que apareixien a la
del document de 1907.
a aquests documents, el primer
de segle es caracteritza
per una
molt notable dels nuclis principals que fins llavors ocupaven una major
com
el d'Horta, Vallcarca i el Coll. La
de
ens mostra com es
fonen aquests nuclis per les estretes valls entre la Creueta del Coll i el Carmel (carrers Mare de
del Coll, Dante Alighieri i
des del passeig de la
Argentina fins el de Maragall.
Aquest
entre els dos barris agregats ja a Barcelona, no pressuposa una veritable
de
tot aquest territori intermedi. La major part dels
de carrers i camins sense pavimentar no ve
acompanyada de la
la
del Park
seria un exemple
s'ha de tenir en compte l'eixample
d'Horta cap a llevant,
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Fotografia de 1918 del vessant nord dels Turons (AHF-IEF)

En el
entre els anys 1850 i 1930 aproximadament, apareixen dues tipologies de
construccions unifamiliars: entre mitgeres i
La primera
la
abundant i present en la
major part del territori, tal i com ens mostren les imatges d'aquest
Es caracteritzen per ser
construccions d'una
planta, amb un terrat a la catalana, i per anar acompanyades de petits
jardins i hortes encercolades per tancats d'obra. Dels processos de
de les grans propietats
rurals, sorgien
molt estretes i profundes que condicionaven les dimensions d'aquestes
edificacions.

per

que, un gran nombre d'elles, es veuen limitades a ocupar els 6 metres

d'amplada de la
i amb profunditats edificables molt variables. La
d'aquestes
edificacions, alineades a carrer o enretirades, donen una
de diversitat dins de la mateixa
tipologia constructiva. Les tanques que limitaven les propietats ajuden a percebre els
dels
carrers d'aquell moment i les dimensions d'aquestes propietats.
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L'altra tipologia que coincideix temporalment amb la unifamiliar entre mitgeres
la corresponent
als habitatges unifamiliars de tipologia
La
principal que els diferencia dels
anteriors
primer de tot, les dimensions de la
Aquestes provenen d'un
de
que ha renunciat a obtenir el
rendiment de la propietat original i optar per un
altre tipus de
Les construccions d'aquests habitatges es caracteritzen per tenir una torre,
o algun altre element
singular, que els converteix en emblemes del paisatge del
territori. Amb una
en planta d'uns 200
aproximadament, tenen entre dues i tres plantes
com a
i s'organitzen al voltant d'aquest nucli o torre principal. Les trobem en
propietats de dimensions generoses, configurades amb hortes organitzades en terrasses esglaonades
a causa dels forts desnivells del terreny i acompanyades dels corresponents murs de
La
resta de terrenys de la
acostumen a ser rurals, sense cap mena
llevat d'algun petit hort
privat. Malauradament, la majoria d'aquestes construccions han
desaparegut del paisatge actual del territori, ja sigui pel deteriorament propi de
o per la
manca de manteniment per part dels seus propietaris.
tenim coneixement, segons els
expedients consultats, que existien projectes aprovats d'aquesta tipologia
que no van ser
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que no es va arribar a construir (COAC)

de la proposta de
dels teixits urbans de Jaussely, es van succeir un seguit
2
d'ordenances en els anys 1923, 1932, 1942 i 1947. El text de les ordenances de 1923
igual a l'aprovat l'any 1890, ja que presenta el mateix contingut amb petites rectificacions en el
redactat que no afecten als conceptes mencionats al primer apartat d'aquest
La principal
novetat que presenten les ordenances de 1932 respecte a les aprovades anteriorment
que, per
primera vegada des de
del Pla
s'inclou una
per al terme municipal.
Les quatre zones en
es divideix el territori
general,
limitades, cases
i zona

realitzat l'any 1950, sobre una base de 1943, on
s'indiquen les zones a les que fan
les ordenances
(ICC)

Zona

Zona de Alturas Limitadas
de Gracia, Horta y San

Zona Especial
de los Cerros
Zona
del Coll y del Especial
Carmelo de Vallcarca

Zona Especial
de Chalets

Parc del

2.
1923: Ordenanzas municipales de la Ciudad de Barcelona
1932:
1942: Reforma de las ordenanzas municipales de Barcelona en materia de

Els canvis principals respecte a les ordenances de 1923
en el cas de que un propietari presenti
una
de proposta d'obertura d'un carrer i l'ajuntament no li doni resposta en un termini de
3 mesos, el propietari
en
legal de procedir a
de la proposta presentada;
la
de les
de les construccions es desglossa en tres franges en
de l'amplada
del carrer, essent d'11 metres per als edificis amb front a carrers de menys de 10 metres d'ample,
fins als 14 metres en aquells carrers l'amplada dels quals
entre els 10 i els 14 metres, i fins
als 17 metres per la resta; si l'edifici s'enretirava de
de vial, es considerava com a
amplada de carrer el doble de la
entre la nova
i l'eix d'aquest; es permetia
l'aixecament, sobre les
definides, d'un volum de
separat 3 metres de les
anteriors i posteriors; s'autoritzava a edificar tota l'amplada als solars de menys de 8 metres (els
obtinguts abans de
d'aquestes ordenances) i els que no arribaven als 12 metres
podien edificar 6 metres d'amplada deixant la mateixa
respecte les dues llindes
les
construccions auxiliars podien ocupar fins a una sisena part de la
destinada a
o pas

Deu anys
tard, amb les ordenances de 1942, s'aproven els
canvis respecte a les
anteriors: quan un propietari presenta una proposta
per ajustar les alineacions
aprovades, en el cas de que l'ajuntament no li doni resposta en un termini de 3 mesos, el propietari
demanar la
(llavors
es podia executar sense
en el cas de que es
d'una
de rasants); es mantenen els tres intervals
per regular les
de
s'ajusten
els valors i s'inclou el nombre
de plantes per a cada cas
(carrers de menys d'11 metres d'amplada,
d'11,05 metres corresponents a planta
baixa i dues plantes pis; carrers fins als 15 metres d'amplada,
de 14,10 metres
corresponents a planta baixa i tres plantes pis; i per als carrers de
de 15 metres d'amplada,
de 17,35 metres corresponent a una planta baixa i quatre plantes pis); pel que fa a

1947: Ordenanzas municipales de la Ciudad de Barcelona
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Finalment, el darrer text d'ordenances que es va aprovar cinc anys abans de que ho fes el Pla
Comarcal van ser les de 1947. En aquestes no
gaires modificacions respecte el que
s'havia dit anteriorment, simplement: els edificis no es podien enretirar de
oficial sense
de l'Ajuntament fonamentada en necessitats o motius justificats; i les terrasses
amb les construccions auxiliars que es permetien en el document de 1942 s'eliminen per a
delimitat
limitades, de manera que aquest aspecte queda sense cap tipus de
per
a aquesta zona.
Resumint, podem dir que els diferents textos s'anaven adaptant a les necessitats del moment. El
progressiu increment del
que regula
reguladora
de
en els
diferents documents,
un clar indicador de l'augment d'edificabilitat que va afectar a tota la ciutat

Quadre resum de les
permeses a
diferents ordenances, abans de
l'any 1953
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segons les
del Pla Comarcal

El Plan de
de Barcelona y su zona de influencia,
conegut com a Pla Comarcal, va ser
aprovat el 3 de desembre 1953. En aquest document es dividia el territori de Barcelona en 39 zones,
definides per unes normes
general i d'altres de particulars que es determinava per a
cadascuna d'elles. En el nostre
d'estudi trobem quatre zones: suburbana extensiva (zona 7),
ciutat
intensiva (zona 9), casc antic (zona 1) i eixample semiintensiu (zona 3). D'aquestes, les
dues primeres ocupen el 86% de la
de
d'estudi (amb un 55% i un 31%
respectivament), per tant seran en les que ens centrarem. Cal esmentar que, tot i estar fora del
nostre
d'estudi, la zona dels turons estava qualificada com a parc
(zona 30), destinant-se

realitzat l'any 1962 que inclou les modificacions respecte

Suburbana
aislada
Ciudad
Parque
Urbano

Intensiva

Residencial
Urbana
Semintensiva

Casco
Antiguo

Parque
Urbano

Ensanche
Semintensivo

Ciudad
Intensiva

Recre.
Parque Urbano
Ciudad
Sanitaria

Suburbana
Extensiva

Ciudad

Intensiva

Intensiva

Parque
Urbano

Parque
Urbano

Parque
Urbano

Deport

Ciudad
Intensiva
Parque
Urbano

aprovada
posteriors fins el 1962

l'any

La zona suburbana extensiva corresponia a una zona residencial de construccions modestes, amb una
de
formant illes tancades amb un pati interior de poca
i aprofitant al
el terreny. La
de la corona edificada no podia ser superior al
80% de la
total de l'illa.
reguladora
era de 10,50 metres, corresponents a
una planta baixa i dues plantes pis. La
estava fixada en 5 metres i les alineacions a
aquesta eren obligades, sense permetre's les reculades ni a les mitgeres ni a l'interior de l'illa. No es
feia cap
a les construccions auxiliars en aquesta zona, de manera que se
que
no estaven autoritzades.

1953,

amb

les

modificacions

L'altre zona que predominava al nostre
la de ciutat
intensiva, que s'identificava amb
una tipologia
de poca
i envoltada de
permesa
es fixava en els 11 metres, corresponents a planta baixa
dues plantes pis. La
no podia ser inferior a 250
excepte en el cas d'edificacions adossades on aquesta
es
podia reduir un 20%.
de
no podia ser superior al 40% de la
de la
i les plantes superiors no podien excedir el 50% de
de la planta baixa. En
aquest cas, la
era de 10 metres, i les alineacions es veien condicionades per les
separacions
als
de la
3 metres respecte
oficial del carrer i 2
metres a la resta de
de la
(d'aquesta manera la
entre edificis era
de 4 metres). Es permetien les agrupacions dels edificis sempre i quan tinguessin la mateixa
en aquest cas la
de la
podia reduir-se en un
20%.
s'autoritzaven les construccions auxiliars per a garatges particulars, serveis o porteria,
la
de les quals no podia excedir el 10% de la
de la
ni ocupar la
franja de 3 metres de
respecte
oficial (a no ser que
el desnivell del
terreny).
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Imatges de la quarta tipologia: cases plurifamiliars, entre mitgeres, alineades a carrer (veure la fitxa completa a l'apartat 6.3.4)

Coincidint amb la
que es concreta l'any 1953, en aquest
podem
identificar les primeres tipologies plurifamiliars que coincideixen
amb les definides al Pla
Comarcal. La primera d'elles respon a la
de suburbana semiintensiva i la formen les
construccions entre mitgeres i alineades a carrer. La
de les
es redueix
considerablement, fet que provoca que les construccions ocupin gran part del solar i que hagin
d'adaptar-se a les seves dimensions. Aquesta tipologia
a carrer, ocupa tota
l'amplada de la
i la seva profunditat edificable varia en
de la geometria d'aquesta.
La
d'aquest tipus de construccions genera un front edificable continu i, a mesura que es va
estenent pel territori, defineix una
en forma de corona edificable de poca
El

L'altra tipologia plurifamiliar respon a la
de ciutat
intensiva i la formen les
construccions
Eren poques les
que gaudien de les dimensions
per
poder ubicar una
envoltada d'espai lliure. Es tracta d'un tipus
de poca
fins a planta baixa i dues plantes pis, generalment separada de les llindes de la
Al
tenir una
en planta
els esglaonaments en aquest tipus de construccions
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i profunditats edificables corresponent al "Plan
Parcial de
de los cerros de la
del Carmelo,
de la Rubira y
Pelada y sus zonas adyacetes",
aprovat l'any 1967 (IU-AB)

El document a partir del qual es preveia executar el que
amb el Pla Comarcal a la zona
dels Tres Turons
el Carmel) va ser el Pla Parcial aprovat el 1967. Pel que fa a la
el aquest document
la mateixa proposta aprovada l'any 1953 fent alguns petits ajustos en els
de les zones, sobretot a la zona de parc
El canvi
significatiu el trobem a l'hora de
concretar la proposta
de la zona suburbana extensiva, tal i com podem apreciar al
i
edificables. En aquest
es delimita la corona edificable de cadascuna de
les illes acotant la profunditat
edificable que, en
de la geometria de la mateixa,
podia variar entre els 12,80 i els 25,90 metres (d'acord amb el 80%
de la corona
edificada que es permetia al Pla Comarcal). El nombre
de plantes no apareix detallat a cap
dels documents que hem pogut consultar,
aquesta
en corona no
la
de
respectar els 10,50 metres
corresponents a planta baixa i dues plantes pis,
definides el 1953.
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Segons el document
de 1971, al nostre
d'estudi apareixen dues tipologies
plurifamiliars noves: el bloc d'habitatges, ja sigui entre mitgeres o
A
del que
passava amb la resta de tipologies, cap de les dues compleix amb les condicions de
vigents en aquell moment: principalment el de
reguladora i el nombre
de plantes per
a
suburbana; i
en planta,
reguladora i el nombre
de plantes per
a la ciutat
intensiva. Sense poder identificar a quin document es produeix el canvi normatiu
que autoritza aquest increment d'edificabilitat, la realitat
ens evidencia dues ordenacions
diferents a les aprovades. Probablement les necessitats d'habitatge d'aquell
juntament amb
la permissivitat per part de
pertinent, no hi van ajudar. El
de 1971 ens mostra
com aquestes noves tipologies ja eren un fet i, com podem comprovar a les fotografies
posteriors, encara s'estendrien fins a finals dels anys 1980. Aquests dos tipus de construccions en
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Imatges de la sisena tipologia: blocs d'habitatges entre mitgeres (veure la fitxa completa a l'apartat 6.3.6 dels annexos)

La tipologia del bloc d'habitatge entre mitgeres apareix, fins i tot, a les
inversemblants. Malgrat les escasses dimensions d'alguns dels solars, aquest no era impediment per
tal d'aprofitar-los i construir en
El fet d'edificar tot tipus de
independentment de
les seves condicions
i
no
va contribuir a densificar el barri
que
va suposar un fort impacte en el paisatge. Els esglaonaments ascendents i descendents,
la
de mitgeres degudes al fort pendent dels carrers, les
entre
construccions d'una mateixa illa o l'incompliment de les condicions d'habitabilitat i accessibilitat
d'aquests habitatges,
algunes de les
d'aquest tipus de
en un territori
com el que estudiem.
Alhora que apareix la tipologia dels blocs d'habitatges entre mitgeres, trobem
el bloc
d'habitatges
corresponent a l'altre tipus de
edificable de
La majoria
d'aquestes edificacions han hagut d'agregar-se,
amb les
resulti
una
d'habitatges rentable. Al tractar-se de
amb unes dimensions considerables,
el desnivell acumulat a les llindes
superior.
obliga a
i a l'espai lliure
restant de la
a esglaonar-se i adaptar-se
al desnivell. D'aquesta manera apareix una
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Amb
del Pla General
l'any 1976, s'introdueixen nous conceptes i instruments
amb la finalitat de facilitar el control i la
dels processos
Els conceptes de zona
i sistema van ser una de les claus instrumentals del pla, ja que permeteren diferenciar clarament
entre els
adscrits a usos
i els
adscrits a usos i edificacions privades. Els sistemes van
permetre estructurar el territori i constituir
que
denominar l'esquelet del pla. Amb la
de les zones es tractava d'identificar diferents processos urbans per tal de regular-los, en
comptes d'utilitzar les usuals categories
per tipus edificatoris i intensitats (per exemple,
suburbana intensiva o
extensiva). D'aquesta manera es sintetitzaven les propostes
del pla, que quedaven
en la
zonal. Es tractava d'una
del
que incorporava una forta
ajustada als objectius del
document, per a cada trama urbana.
El PGM
als processos
a les
necessitades de millora i als temes identificats
com de
urgent o
No
d'estranyar que la nova
es centri en els
processos de
congestiva que cal aturar, a les
infradotades que cal rehabilitar o a
les
obsoletes que cal remodelar. La
terminologia zonal era molt reveladora:
en
urbana (clau 13),
de
de l'estructura urbana i
(clau 15) i
de
urbana (clau 16). A les zones en
urbana, el tractament a aplicar
comportava rebaixes importants (fins al 39%) de l'aprofitament global anterior, eliminant les plantes
entresol,
i
i establint una estricta
segons l'amplada de carrer. Les
zones de
urbana, en canvi, es dividien en les de
(processos
marginal a incorporar al
i les de
de
existent (per esmorteir el

La
de les formes
urbana de
es va convertir en el concepte
fonamental de la
normativa del pla. El sistema
de
segons
a vial no havia estat mai abans definit com a tal, malgrat
de la
entre
de
l'edifici i front de vial, en la majoria de teixits urbans en la ciutat consolidada. El sistema
va
tipificat, regulant els aspectes
de
en la
(unifamiliar o plurifamiliar): cota de la planta baixa,
a
edificacions
etc. Al marge de
de les zones, el PGM
delimitava
subjectes a un planejament posterior, tant en
(Plans Especials de
Reforma Interior per a sectors de
i per a sectors de
com en
urbanitzable (Programes
i Plans Parcials). Aquests
van
amb
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13b

16

20a/9

El PGM definia quatre
de
urbana (clau 16) a la zona del Carmel. Excepte un
d'aquests quatre
d'estudi, concretament l'ubicat al vessant meridional del
de la Rovira,
la resta de sectors es van desenvolupar
la
del PERI corresponent a cada
la Teixonera,
i el sector Doctor
(aprovats l'any 1986, excepte el de
el 1987). Aquesta
dins d'un mateix barri es justificava per raons
operatives, desordre compositiu i
del que
constitueix el
barri del Carmel.
a aquests tres documents, es va redactar un altre de
mixte
(Pla Especial de Reforma Interior i de Millora del medi
del Carmel, aprovat el 1986) que
agrupava aquest conjunt de documents, donant
i unitat a la proposta
del
barri. Aquests documents no
es recolzen en el PGM de 1976,
que tenien una
propera amb un estudi titulat
del barri del Carmel i altres sectors
on es concretaven principis, objectius i solucions generals de planejament per al barri.
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Quan el PGM procedeix a regular
es troba amb un
ja edificat, en la seva major part, i
caracteritzat per dues pautes amb reflex en intensitats diferents
Per
els recursos
utilitzats van dirigits a consolidar aquesta
i, de manera
a tractar de
reduir alguns impactes negatius en les noves edificacions. Per aquest motiu s'arrossegava aquesta
derivada de dos tipus
fonamentalment diferents:
segons
de vial per a la zona de
urbana, subzona II, semiintensiva (clau 13b); i l'aplicable a
per a la zona
en
plurifamiliar (clau 20a/9). Aquesta
normativa
del Pla Comarcal de 1953, va estar vigent durant el
actiu
del nostre
d'estudi i ha acabat convertint-se en la base de la

El PGM fa un
per detectar
obsoletes dins del barri, autoconstruccions en mal estat i fins
i tot de barraquisme encobert (com per exemple els habitatges en soterranis amb escasses o
condicions d'habitabilitat, o l'increment del nombre de plantes en
a partir de tancaments
lleugers). El volum abusiu
aconseguit per sota de la rasant de carrer, amb l'aprofitament

La principal novetat que
aquests PERI, en
de
del
era que la
major part de les
integrades a les zones 13b i 20a/9 van quedar complementades amb un
tractament
per a les seves condicions
resultant les denominacions de 13b-c i
20a/9-c com a
i exclusives del barri del Carmel. Les principals innovacions que es van
introduir respecte a la normativa general de 1976 afectaven als
com la
profunditat edificable,
de
proporcional a l'amplada de carrer
condicionada
al pendent i les matisacions sobre les prohibicions d'habitar per sota de la rasant del vial
Per
tal de regular aquests casos on
arriba fins a
insospitats, es matisen les
qualificacions esmentades i detallades al PGM per fer-les apropiades a l'accidentada topografia del
barri.
Per primera vegada es treballa el tema de la
de
en
tenint en compte les
condicions
del terreny. Es detallen els dos sentits d'esglaonament de
(ascendent i descendent) per regular els casos en
per
de la
edificable
corresponent a cada cas, obtinguem la possibilitat de construir un o
forjats horitzontals degut al
pendent natural del territori. En cap cas el volum
edificable sobre la rasant del terreny havia
de superar el que li correspondria a la mateixa
si
en un terreny pla. D'aquesta
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Imatge de les normes
referent a la
en
(IU-AB)

de

aprovades al PERI de 1986
alineada a vial

L'any 2010 s'aprova l'MPGM del Carmel, seguint la
dels criteris proposats als documents dels
anys vuitanta i fent una
dels objectius principals
de vint anys
algunes situacions urbanes han arribat a
insospitats i s'han manifestat de forma
clara
altres necessitats. En aquest cas, no s'associen unes intervencions concretes per a cada objectiu,
que cadascun d'aquests requereix d'accions molt variades tenint en compte l'elevat grau de
del barri. A banda de les actuacions proposades, les normes
juguen un
paper decisiu en la
de
i en la imatge final del barri. Les normes es
complementen amb els
on es detallen els
reguladors de les dues
tipologies
El primer dels
que afecta als dos tipus
el de la
Al
normatiu corresponent es defineix cadascuna de les
per poder realitzar qualsevol
de
D'aquesta manera es
evitar

125

Pel que fa a
segons
a vial, en alguns casos els
reguladors s'ajusten a
la realitat existent per limitar l'increment d'edificabilitat a aquesta zona i permetre unes millors
condicions de
La profunditat edificable definida en algunes illes no
uniforme ja que,
sobretot a les cantonades, aquesta es redueix a la realitat
per millorar les condicions
i
Pel que respecta a les
a banda d'eliminar l'esglaonament
ascendent
fins llavors, les transicions d'aquestes es produeixen ajustant-se a l'estructura de
la propietat vigent.
es defineixen uns espais interiors d'illa on no es permet
en
planta baixa i protegir, d'aquesta manera, uns espais lliures susceptibles de ser ocupats per
construccions. Aprofitant les
existents en
de les corones edificables,
s'utilitzen aquestes interrupcions de
com a espais lliures de pas per accedir als interiors
d'illa.
Respecte a
en
primer de tot cal tenir en compte que la majoria de
no compleixen les condicions de
i
(com hem vist al
anterior). Per tant, la
de partida d'aquest tipus de construccions dificulta la seva
per tal de complir amb el que es defineix al PGM. Tenint en compte que el PGM permet
de
sempre i quan aquestes no configurin un front continu edificable de
de 30 metres,
a l'MPGM s'estudien les diferents possibilitats de
existent definint unes mitgeres permeses
en la
i longitud especificades per a cada cas.
evidencia que moltes de les construccions
existents es queden en una
de disconformitat, ja que es troben adossades a alguna mitgera

Com ja
al document dels anys vuitanta, la necessitat
de
permesa a la
forma del territori va acompanyada del reconeixement d'usos residencials en plantes dels edificis
situades per sota de la rasant del carrer des del qual s'accedeix al solar. La
de
en
un aspecte clau per limitar l'edificabilitat de cadascuna de les
i evitar, en
gran part, la
del barri generada per la topografia. El cas
evident el trobem en
segons
a vial, on l'increment de plantes sota la cota
no va acompanyat
per l'esglaonament superior corresponent. El mateix passa en alguns casos
generant blocs
d'habitatges de fins a 8 plantes
en alguns casos, encara que mai s'ha
plantejat la necessitat de fer una
reguladora per aquesta
D'aquesta manera les
normes
de l'MPGM donen una
al canvi iniciat a finals dels anys vuitanta. Ara
falta veure si aquestes limitacions en
seran suficients per millorar, de mica en mica, les
condicions habitables d'aquest territori.
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Imatge de l'article 20 de les normes
de 2010, referent a la
en
alineada a vial (IU-AB)

de la MPGM
de

Com hem vist a l'apartat anterior, fins al document normatiu de 1953 no es produeix la
en
suburbana i
Fixant-nos en el document
anterior, al 1930
no s'aprecia encara aquesta
en
Si mirem de quantificar
el nivell
del territori en aquest
podem afirmar que totes les construccions incloses dins
d'estudi tenen una
en planta del 14%. El sostre edificat total, segons el nombre de
plantes detallat als aixecaments
de poc
de 100.000
Aquests valors ens
confirmen que el territori estava
que edificat, amb una
en planta
i
dispersa pel territori, i una densitat
molt baixa. Les construccions amb una
planta
predominen respecte la resta, que poden arribar fins a la planta baixa i dues plantes pis en

PB
PB+1P
PB+2P
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Identificar aquestes dues tipologies al
de 1930 resulta complex, tant per les nombroses
variacions d'ambdues construccions com pels punts en
que tenen en alguns casos. Per exemple:
les construccions alineades a vial que no ocupen tota l'amplada edificable, tenen
a les 4
cares com les
no alineades a vial; o les edificacions
que estan adossades a les
dues mitgeres, es diferencien de alineades a vial que ocupen tot el front de
per tenir un
pati entre
a l'habitatge i el carrer. Tenint en compte
hem classificat les
en
de la
de la seva
principal: alineada a vial o
hem distingit
si
ocupa tota l'amplada de la
es
sobre un dels
laterals o
totalment exempta. Segons el
de 1930: el 44% de les
tenen la
principal
el 29% es troben alineades a vial i el 27% restant no estan encara edificades. Si comparem
el nombre de
alineades a vial i que ocupen tot el front edificable amb les
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Al
de 1961 veiem com el territori
aparentment amb les mateixes
tipologies constructives que hem comentat,
a generar situacions urbanes
complexes.
comencen a
els primer blocs d'habitatges que, tal i com veiem al
de 1971, acabaran estenent-se de forma desmesurada per tot el territori. Les construccions que es
troben sobre un
amb la
suburbana extensiva, tenen una
en planta del 42%
de la
d'aquesta zona; en canvi, les construccions qualificades de ciutat
intensiva
ocupen el 22% de la
d'aquesta zona. El sostre edificat, segons aquest document,
d'uns
742.000
per a
suburbana i d'uns 190.000
per a la de ciutat
El nombre de
plantes
que
predomina en
casos
el d'una
planta, arribant fins a la
planta baixa i cinc plantes pis en les construccions suburbanes i una planta menys a les de ciutat
Segons els documents
de 1930 i 1971, en uns quaranta anys s'ha incrementat 7

PB
PB+1P
PB+2P
PB+3P
PB+4P
PB+5P
PB+6P
PB+7P
PB+8P
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Si fem el mateix esquema classificant les
de 1971 en
de la
de
que
veiem com les xifres han canviat per complet. La tipologia que predomina
l'alineada a
vial amb un 65%, seguida per
amb un 25%. El 13% restant correspon a les
que
estan buides o en
de
Si comparem
la tipologia alineada a vial i que
omple tot el front edificable amb la
veiem com la primera
un 28% mentre
que la darrera
un 5%. A aquests valors hem d'afegir els corresponents a les dues variants de
les dues tipologies: el bloc d'habitatges, tant l'alineat a vial com
El primer
una
al territori
igual que l'alineada a vial simple, amb un 25%
amb aquestes dues
variants ja superen el 50% de la
edificada total). El bloc d'habitatges
encara
una
molt baixa al territori, identificant
unes 25 construccions d'aquesta tipologia (l'1%
del total).
interessant destacar la
mitja de les
que contenen els blocs
.

Bloc d'habitatges alineat a vial
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d'estudi (ICC)

El
document
amb suficient grau de detall per analitzar el nivell
del
nostre
d'estudi
la cartografia actual (darrera
juliol de 2015). Cal tenir en
compte algunes consideracions
abans de comentar els valors obtinguts referents a aquest
apartat. Degut a la complexitat d'algunes de les edificacions que trobem al territori (construccions a
l'interior de l'illa, o amb front a dos carrers amb desnivells importants, o els esglaonaments que es
produeixen a una
que absorbeix el desnivell generat pel desenvolupament de la
en cantonada o
entre d'altres), el criteri alhora de definir les
de
pot
donar lloc a
Amb
podem dir que el 71% del
qualificat com a 13b-c
ocupat per
i que, en el cas de
aquest percentatge es redueix al 16%. Si comparem
aquests valors amb els obtinguts als
de 1971, veiem com
alineada a vial
ha duplicat la seva
en planta, mentre que
s'ha
en un 6%. El
mateix passa amb el sostre total edificable de les dues tipologies.

PB
PB+1P
PB+2P
PB+3P
PB+4P
PB+5P
PB+6P
PB+7P
PB+8P
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Als valors anteriors se'ls ha d'afegir el sostre
sota rasant que, a la majoria de casos, suposa
un increment del sostre edificable que li correspon a la
Degut al desnivell descendent dels
solars, aquest es tradueix en forma de plantes habitables a la
posterior de
En
aquest aspecte la cartografia
es presta a
ja que ens uns casos el nombre de plantes
es comptabilitza des del forjat inferior i, en d'altres, les plantes situades per sota la rasant
es marquen com a soterranis. Si
tenim en compte els soterranis reconeguts com a tals a la
cartografia actual,
en planta d'aquests suposa el 21% del
qualificat amb la clau 13b-c i
el 5% del
en
La xifra de sostre edificable total puja als 240.000
una vuitena part respecte el sostre edificable per sobre de rasant. Hi ha casos en els que el desnivell
encobreix plantes que haurien de ser considerades com a soterranis i que no es recullen a la
cartografia. Per poder utilitzar aquestes plantes per sota de rasant com a habitatges, aquestes han

-1P
-2P
-3P
-4P
-5P
-6P
-7P
-8P
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La
de les
actuals en
de la
de la seva
principal fa
evident, de forma
i
la
que ha seguit
d'aquest territori.
Segons aquest esquema, el 73% de les
tenen una
alineada a vial, el 20%
correspon a les edificacions
i el percentatge de
buides es redueix al 6%. El
significatiu
que
la meitat de les
edificables, concretament el 47%, contenen la
tipologia del bloc d'habitatges alineat a vial
de 1.500
En el cas del bloc
el 4% de les propietats contenen aquesta tipologia. Com a dada orientativa, la
mitjana de
d'aquestes dues tipologies
de 270
i 600
respectivament. El bloc
d'habitatges alineat a vial s'ha imposat a
suburbana de poca
generant una
en forma de corona edificable sobre un territori
accidentat. Les
ordenances que van facilitar aquest tipus de construccions, no crec que poguessin preveure la

Bloc d'habitatges alineat a vial
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Les edificacions qualificades com a zona en
urbana semiintensiva (clau 13b-c) es regulen
pels criteris
segons
a vial. La
de construccions d'aquesta tipologia
generen una
contigua, en forma de corona edificable, generant un pati interior d'illa.
D'acord amb les normes
vigents, els principals
que defineixen
aquesta corona edificable
de
la profunditat edificable i
el nombre
de plantes amb
reguladora
que li correspon.
d'aquests
sobre uns espais interviaris tan irregulars i
tant accidentats, genera una
completament diferent a la plantejada sobre un terreny amb menys pendent i amb una

A partir del
d'alineacions i rasants vigent
el
exterior de la corona edificable.
Aplicant les condicions per definir la profunditat edificable que li correspon a cada illa (article 242
de les NNUU) es defineix el
interior de
generant, d'aquesta manera, el pati d'illa. La
principal que ha de complir aquest espai interior
la seva
que ha de
ser equivalent al 30% de la total de l'illa. Degut a la geometria tan irregular d'aquestes illes,
el 32% d'elles (concretament 36 de les 113 illes) poden complir amb el requisit anterior. El 37% (42
illes) ha d'alterar aquesta profunditat edificable per algun dels motius
per poder inscriure
el cercle de
corresponent amb el nombre de plantes que acoten aquest espai; en el cas de
les cantonades que formen un angle inferior als
per poder inscriure el mateix cercle a la
que marquen les normes o per inscriure un cercle de 8 metres de
en
superiors als 30 metres; en aquelles illes on no es pot complir amb la
del cercle de
corresponent ni tan sols amb la profunditat
d'11 metres i cal adoptar aquesta com
a valor definitiu; o
aquelles illes que ni tan sols arriben a l'amplada de 30 metres i resulten
totalment edificables. Finalment, el 31% restant no pot completar la corona edificable
algun tipus
(passatge, equipament o, simplement, illes obertes degut a la
d'usos).
Amb l'exercici d'aplicar les condicions del PGM per definir la profunditat edificable per a cada illa,
veiem les primeres
d'un
de creixement espontani i discontinu. Com
regular i
sigui l'estructura de carrers que defineix les illes,
regular
de la corona edificable i
una millor
entre l'espai lliure interior i el sostre edificat.
Aquesta regularitat en l'estructura de carrers
es pot obtenir quan hi ha una
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En el nostre cas, l'estructura urbana tant irregular

d'un

accentuada per una topografia pronunciada i molt accidentada.

de

espontani i dispers,
per

que la profunditat

edificable de cadascuna de les illes que defineixen aquests carrers
diferent en cada cas,
entre els 11 metres de profunditat
fins als
24 metres d'alguna de les illes. Degut a
que l'angle que defineixen alguns carrers
inferior als
en alguns casos, el
interior de la
profunditat edificable es veu alterat per garantir la
i la
sobretot a les
cantonades. Per aquesta manca de
en l'estructura de carrers, apareixen uns fragments
interviaris residuals (corresponents, normalment, a fragments de territori amb un fort desnivell) que
no arriben als 30 metres d'amplada
i passen a ser totalment edificables. Aquestes illes
totalment edificables, juntament amb les que ho
en gran part per la seva geometria allargada,
veuran condicionat l'assoliment de les condicions
i
dels habitatges al

CORONA EDIFICABLE

Trencament de la corona edificable
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Si comparem l'estat de
actual amb la corona edificable que resulta d'aplicar les normes
(article 242), podem avaluar el nivell
en planta d'aquesta
Per fer
aquest esquema no s'han tingut en compte les edificacions
en planta baixa, ja que suposen
igualment una
d'acord amb el volum edificable previst. Amb
podem afirmar que,
segons la cartografia actual, el 61% de la
edificada (qualificada amb la clau 13b-c i de
d'una planta
es troba fora dels
de la profunditat edificable permesa. Els espais
interiors d'illa es troben
edificats, i no
amb una planta
que seria el
Per contra, trobem uns buits entre les construccions actuals que es podrien omplir per
completar
de la corona. Aquests buits que podrien ser completats suposen el 15% de la
edificable del conjunt d'illes. Les interrupcions de la corona
impliquen
en
de
La longitud acumulada per aquestes interrupcions de

PROFUNDITAT EDIFICABLE

Buits de la corona edificable
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Seguint amb la profunditat edificable permesa de les illes i superposant-la amb l'estructura de la
propietat actual, veiem com el 40% de les
amb aquesta
totalment
edificables. Com
al
anterior, l'intens
de
del
comporta aquesta
Tot i que costa generalitzar degut a la irregularitat
de les propietats, la majoria
de
totalment edificables les trobem: a les illes totalment edificables, a les illes amb trams
totalment edificables i a les cantonades (sobretot les que tenen una geometria irregular o un angle
inferior als
El principal inconvenient que presenten aquestes
que, per garantir les
condicions d'habitabilitat dels habitatges, han de renunciar a una part d'aquesta
edificable
i destinar-la a pati de
En el cas de les
amb front a dos vials oposats, hi ha
marge de maniobra ja que els solars acostumen a ser
generosos i tenen dos fronts de
Les que
tenen un front edificable o donen a cantonada o
acostumen a ser de
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Com hem vist, moltes de les
supediten el compliment de les condicions
i
als celoberts i/o patis de
de la
Una manera d'analitzar
d'aquests espais
a partir de la cartografia actual, analitzar les dimensions d'aquests
patis de
i veure si compleixen amb la normativa. En aquest cas hem de tenir en compte el
que estipula la normativa d'habitabilitat (D.141/2012) i les normes
(article 234).
Ambdues regulen aquests espais a partir de la
i la
d'un cercle,
que canvien en
del nombre de plantes. La
restrictiva de les dues
la
d'habitabilitat, que determina majors valors de
tot i que les normes
restrictives a major nombre de plantes. Dels
3000 celoberts o patis de
del 60% no compleixen amb la normativa d'habitabilitat. Si li afegim els que no compleixen les
normes
aquest valor incrementa fins el 75%. Moltes estances dels habitatges que

Segons normativa d'habitabilitat (D.141/2012)

Complexien les dues normatives
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Una vegada definida la profunditat edificable que li correspon a cadascuna de les illes, el
que ens
la volumetria de la corona edificable
el de
reguladora de
i el nombre
de plantes aplicable. Les
es defineixen en
de l'amplada
del carrer que marca
(article 239 de les NNUU) i, en
de la
que es fa a
de les NNUU). Per tant, el primer condicionant de les
l'amplada dels carrers existents.
Com
constant sigui l'amplada d'aquests carrers, menys variaran les
permeses i
final
uniforme. En el nostre cas succeeix tot el contrari. La gran diversitat
d'amplades dels carrers que conformen
d'estudi
entre els 3 metres del passatge
i els 75 metres de la Rambla del Carmel. D'aquesta manera obtenim que, segons
d'aquest article:
el 14% de les illes tenen una mateixa
a
de la meitat se'ls hi
aplica dues
diferents, el 32% estan formades per 3 tipus
i, fins i tot, tenim algun

Fins ara no hem fet
a la topografia,
ens hem ocupat de veure com s'apliquen
aquests
sobre l'estructura urbana del Carmel. La profunditat edificable no
cap
que depengui de les condicions de desnivell del terreny. En canvi,
reguladora
que
vinculada a la rasant del carrer existent i a les condicions
del solar. A l'hora
d'aplicar el punt de
a partir del qual es mesura
reguladora
hem de tenir
en compte el desnivell existent. Per tal de fer un exercici
que ens ajudi a entendre la
complexitat d'aquesta
sobre un territori irregular, hem considerat el conjunt de cada illa
com una
unitat de projecte.
a dir, que s'han aplicat les regles sobre la
de les
(article 240 de les NNUU) a cadascuna de les illes, independentment de la seva estructura de
la propietat.
Si analitzem el
corresponent a aquesta
podem identificar 3 tipus
d'esglaonaments en
que alteren la volumetria permesa segons les normes
El
primer d'aquest, com ja hem vist,
el generat per un canvi en el nombre de plantes
en
de l'amplada dels vials que delimiten les illes. Aquest, es pot veure incrementat o
en
del punt
de
reguladora dels trams
contigus i de diferent
El segon tipus d'esglaonament
el
a la profunditat edificable, que apareix regulat
per primera vegada als PERI dels anys vuitanta. Amb la
de l'esglaonament ascendent de
i amb els ajustos fets a la
reguladora segons el document aprovat l'any 2010, es
consolida un instrument essencial per evitar l'increment del sostre edificable en un territori tan
densificat.
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I el tercer tipus d'esglaonament
el que es produeix degut al desnivell generat per la rasant del
carrer. Tal i com es determina a l'article 240 de les normes
si en algun punt la rasant
del carrer es troba
de 3 metres per sota de la planta baixa, aquesta
de fragmentar per
evitar que
succeeixi. D'aquesta manera apareixen els esglaonaments perpendiculars a la
i que responen al desnivell del carrer al que s'alineen, generant una
d'esglaonats
curts
i
com
ens acostem a la vessant nord dels turons. Per posar un exemple: en 150 metres
del carrer Conca de Tremp apareixen fins a 8 esglaonats, d'una planta
cadascun, generats
pel desnivell del carrer. Per
la volumetria que resulta de
dels
reguladors
sobre un terreny pla, no
res a veure amb la mateixa
sobre un terreny amb desnivell. La
corona edificable plana,
uniforme, amb una cornisa
i una volumetria clara,
es converteix en un volum irregular, fragmentat,
d'associar a un model tipus i, alhora,

B+1
B+2
B+3
B+4

Esglaonament generat pel desnivell
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Una vegada definida la volumetria
que pot ocupar
ho podem comparar amb la
realitat
segons la cartografia actual. Tal i com hem dit anteriorment, les bases de
l'Ajuntament diferencien entre
que
per sobre i per sota de la rasant del carrer, amb
les confusions interpretatives que un territori com el nostre pot ocasionar. Centrant-nos amb el que
surt a les bases, fent
petits ajustos en els casos que diferien considerablement de la realitat,
podem analitzar el grau de disconformitat en les
de
sobre rasant. El 34% del
sostre
es localitza a les plantes superiors de
que no estan permeses per les
normes
El nombre de plantes que no compleixen amb les
es reparteix en parts
iguals entre una i tres plantes disconformes. Aquest valor s'ha calculat sense aplicar l'esglaonament
perpendicular a la
degut a que la majoria de construccions no incorporen aquest perfil
regulador. Si ho
el valor de sostre
disconforme per
incrementaria

NOMBRE PLANTES DISCONFORMES SOBRE RASANT
1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
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Si fem un
dels soterranis existents a aquesta
podem detectar com
alguns d'ells es destinen a habitatges. Els principals motius que ens ajuden a detectar-ho
la
manca
rodat des del carrer,
d'obertures a
de la vorera (amb barrots de
persianes i plantes, fins i tot), l'increment de nombre de plantes a l'interior de l'illa de les
edificacions,
als habitatges a
de passatges, o el nombre de timbres que apareixen a
de les porteries, entre d'altres. Amb el
esquema s'ha intentat identificar, a partir
de la cartografia actual i de les visites realitzades al territori, representar el nombre de plantes
soterrani que
susceptibles d'acollir habitatges. Es tracta d'un problema
d'analitzar i
controlar, ja que la realitat
complexa i
de regular. Segons aquest estudi,
aproximadament la meitat del sostre total
sota rasant
susceptible de destinar-se a
habitatge. Aquest valor s'ha de prendre com a orientatiu d'una
que cal abordar, per
garantir unes condicions dignes d'habitabilitat en aquest territori.

PLANTES SOTERRANI NO DESTINADES A APARCAMENT
1P
2P
3P
4P
5P

Nombre de plantes construides sota rasant i que estan destinades a habitatge (E: 1/15.000)
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plantes soterrani
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Estat actual
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Estat actual

3.4.
Les edificacions que pertanyen a aquest tipus
es caracteritzen per estar envoltades
d'espai lliure. La
d'aquestes construccions genera unes illes formades per edificis
i
de poca
Els
que es defineixen a les normes
(article 342) per
regular aquest tipus
la
de
la longitud
de
el percentatge
de
les separacions de
respecte les
llindes de la
d'edificabilitat neta, el nombre
de plantes i
reguladora
Al
anterior ja hem analitzat els
que fan
a les dimensions de
la
tant la
com la longitud
de
En aquest cas ens centrarem en els

En el nostre cas ens trobem amb la
de 20a/9, concretament a la subzona IV
plurifamiliar.
en planta que es defineix per aquest grup
fins a un
del 40% de la
de la
Segons la cartografia vigent, el 66% de la
en planta de les
construccions existents supera el
de
En alguns casos,
principal
es veu recolzada sobre una planta baixa que absorbeix el desnivell de la
Si no
comptabilitzem el sostre generat per aquest desnivell, encara podem acceptar algunes de les
construccions existents com a conformes. Com que el 80% de les
no compleix la
de
les promocions d'habitatges executades han de superar aquest
resulti una
raonable i rentable. Pel mateix motiu, la
d'aquestes
edificacions respecte les llindes de la
un altre dels
que resulta
de
complir. En el nostre cas, la
que s'ha de respectar a totes les llindes (front, laterals
i fons)
de 3 metres. Tenint en compte que el 79% de les
no compleixen la
de
longitud de
normal que el 70% de la
en planta de les construccions

d'edificabilitat neta establert per aquesta zona es fixa en
(article 340 de les
NNUU), amb una densitat neta
que resulta de dividir el sostre
de cada
pel
de
A
les
que tenen un pendent mig entre el 30% i el 50%, se'ls hi ha
d'aplicar una
del 20% del seu
d'edificabilitat. Concretament es veuen afectades el 32%
de les
per tenir un pendent superior al 30%. Si apliquem aquest coeficient a les
existents i ho comparem amb el sostre edificat a cada
podrem identificar les
construccions que superen aquest valor. Amb
el 64% de la
en planta de les
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de les zones amb

en

Edificacions disconformes per separacions a llindes

Edificacions disconformes per sostre edificable
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A les zones plurifamiliars s'admeten els desenvolupaments d'habitatges adossats en filera, ja sigui
amb espais lliures mancomunats o individualitzats com a tipus derivat
en
sempre que no superin el sostre edificable corresponent a tres
i que compleixin
A aquests se'ls hi afegeix que el front edificat continu que generin aquestes construccions no
superar els 30 metres de longitud, ja sigui alineat a vial o reculat, per tal d'evitar un impacte
excessiu d'algunes promocions. Si analitzem la longitud de fronts continus generats per les

Igual que
amb
alineada a vial de l'apartat anterior, la complexitat del territori
afecta
a la
de
L'aspecte que pot donar lloc a
fer diferents interpretacions
a l'hora de diferenciar la planta baixa de les plantes soterrani.
Segons l'article 225, la planta baixa en aquest tipus
la que es troba situada damunt
del soterrani real o possible. Les cotes de
de la planta baixa poden situar-se amb una
absoluta de
un metre en
amb la cota natural del terreny; per tant, el
sostre dels soterranis no
estar a
d'un metre per der damunt del
exterior definitiu,
llavors aquest pren la
de planta baixa. En el cas dels solars amb forts desnivells,
l'espai lliure
s'ha d'organitzar conformant terrasses sense que el desnivell acumulat per
cadascuna d'elles superi els 3,70 metres, excepte els soterranis.
Controlar la
de la cota de
de la planta baixa, que
la que
el
punt
de
reguladora
resulta complex en un territori tan accidentat i
manipulat com el que estudiem. Aprofitant la
que pot generar
d'aquest
s'han realitzat intervencions que han suposat un fort impacte sobre el terreny. En el
nostre cas,
reguladora
que s'estableix per a la subzona IV
de 9,15 metres,
equivalent a una planta baixa i dues plantes pis. Les construccions
sobre
amb un
fort pendent en sentit descendent, poden respectar
i el nombre de plantes respecte la
rasant del carrer i, alhora, acumular un seguit de plantes per sota la rasant que tindrien la
de plantes soterrani. En el cas de les
amb pendent en sentit ascendent,
hauria d'esglaonar-se de forma
al pendent del terreny, sense que la seva
edificabilitat total sigui superior a la que resultaria d'edificar la mateixa
en pla.
l'impacte sobre el territori de les construccions
hauria de ser menys agressiu
que l'alineada a vial, tant per la menor
en planta com per la densitat de sostre edificable
d'aquesta trama. La realitat
d'aquesta tipologia a dia d'avui, difereix molt del que
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Imatges d'algunes de les
d'aquesta tipologia sobre el territori

de la

Fronts edificats continus superiors als 30 metres

Nombre de plantes disconformes sobre rasant

Nombre de plantes soterrani no destinades a aparcament
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