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REPENSAR LA MOBILITAT I L'ESPAI PÚBLICREPENSAR LES CONDICIONS URBANÍSTIQUES

de vegetació de l'espai públic.

l'augment i pluvials aigües les de gestió millor una afavoreixi que 

secció de canvi un comporta Això interiors. carrers als peatonal 

prioritat la permeti que perimetral anella d'una través a trànsit 

el redistribuir proposa es que això per És fa. se'n que l'ús a relació 

Al teixit de baixa densitat la proporció de viari és molt elevada, en 

GRAU 1

GRAU 2

GRAU 3

d'ús no comercial (com residencial o taller).

canvi un amb però carrer al distància de metres 5 els respectant 

l'ocupació augmentar i m²) 150 a superior és aquest (si 

dos  en l'habitatgedividir permet es barri de homogeni nivell A 

plaça.

de caràcter nou un donen quals , les centralitatspetites tres en i 

barri al limítrofs transversals carrers dos els , en Granadacarrer 

al façana a fins l'ocupació i d'edificabilitat l'augment permet Es 

donar-hi entitat i serveixin per a la millora de l'espai públic.

permetin que places les a reparcel·lació nova una proposa Es 

Canvi d'ús en planta baixa (no comercial)

Augment d'ocupació respectant els 5 m

Divisió de la llar

Canvi d'ús en planta baixa

Augment d'edificabilitat

Augment d'ocupació 

Divisió de la llar

Canvi d'ús en planta baixa

Reagrupació de parcel·les

Augment d'edificabilitat

Augment d'ocupació 

Divisió de la llar

h max = 9, 15 m

pb+2
edificabilitat: 0,6

ocupació: 35%
<120m²

front de façana al límit de parcel·la

<10m lineals de façana contínua

3m

5m

paràmetres normatius nous per les actuacions de nova planta.

de condicions també estableix places les a intervenció La 

Espai lliure semiprivat comunitari

*

*

*

3m
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Gener.

Mas de públic l'espai a permetran es que d'aparcaments nombre 

principal el allotja qual , la circulacióde l'anella a realitzar-se 

a passa principal rodat trànsit el actuació, aquesta a relació En 

transformació del teixit construït adjacent.

la incentivar i públic l'espai a peató al prioritat donar a 

cara de pas primer un seria . Aquest GenerMas a Granada carrer 

del vianalització la per passa mobilitat en fase segona Una 

protecció acústica.

a com també d'actuar ha que límit lliure l'espai de des urbà teixit 

al verd d'espai l'entrada permetrà Això l'autopista.  a transversals

carrers els naturalitzar en consisteix actuació última la 

mobilitat, de xarxa la de configuració nova aquesta tenint cop Un 

GRAU 1: NOU CARRER GRANADA

GRAU 2: VIANALITZACIÓ DEL CARRER GRANADA

GRAU 3: NATURALITZACIÓ DELS CARRERS TRANSVERSALS

seguir una estratègia de petites centralitats i acotament del barri.

de fi a d'actuació graus diferents establim densificació la Dins 

Activació del barri mitjançant una ESTRATÈGIA DE DENSIFICACIÓ.

les possibilitats del teixit i contribuir a la seva DIVERSIFICACIÓ.

enriquir permet urbanístics paràmetres de canvi el en treball El 

APARCAMENT

59

-62

148

Nombre d'habitatges a Mas Gener sense aparcament

Aparcament al carrer Granada

Aparcament a l'anella perimetral 

ALTRES CONDICIONS

(model referent)

PRINCIPIS PASSIVHAUS

Demanda calefacció, ACS, electricitat: <120kWh/m²any

Demanda calor/fred: 15kWh/m²any

L'HABITATGE OPTIMITZAT

U= 0.1W/m²K

U= 0.12W/m²K

U= 0.12W/m²K

Augment d'ocupació

Divisió de l'habitatge

Canvi d'ús en PB / 

solera: 10cm

coberta: 20cm

paraments verticals: 15cm 

Incorporació d'aïllament tèrmic + acústic

 1. AÏLLAMENT:

Augment d'edificabilitat

ecològica d'aquest teixit.

petjada la de minimització la a contribuir de 

millora de l'envolvent del propi habitatge a fi 

condicions. Aquestes tenen com a objectiu la 

de seguit un s'estableixen esmentats ara 

fins habitatges als canvis els realitzar a Per 

Aïllament exterior continu

 2. PONTS TÈRMICS:

Vidre baix emissiu

Doble o triple vidre replè amb gas inert

Fusteries amb baixa transmitància

 3. FORATS:

hivern
estiu

Ventilació mecànica amb recuperador de calor

 4. VENTILACIÓ:

aire fresc escalfat, renovació

aire viciat de retorn

Captació d'aigua de coberta per a reg i wc

 5. REUTILITZACIÓ:

tenir i que ja té el barri.

podria que ambiental l'impacte de optimització la en com funcional 

diversitat la en tant pensant estratègica forma de realitzar-se 

de hauria alhora, densificació, Aquesta municipi. del d'habitatge 

demanda la de part absorbir poder i densificar-se de capacitat té 

Gener Mas de barri del densitat baixa de teixit el que observat S'ha 

d'habitatges plurifamiliars de Can Cabassa.

barri el amb connectant-se tot rodat pas el permet vial Aquest 

de ferrocarril.

l'estació amb Gener Mas de connexió la afavoriria Això Granada. 

carrer del prolongació la a corresponent vial del urbanització la 

per passaria zona la a mobilitat de termes en actuació primera La 

CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ

AUGMENT D'EDIFICABILITAT AUGMENT D'OCUPACIÓ CANVI D'ÚS EN PLANTA BAIXA

HABITATGE BIFAMILIAR

DIVISIÓ DE LA LLAR. 

+5m

1/2501/10000 CARRER ASTÚRIES. EIX PERPENDICULAR A L'AUTOPISTA

PART DE L'ANELLA DE CIRCULACIÓ 

CARRER GOMERA. 

CARRER GRANADA. EIX PEATONAL PRINCIPAL

SENTITS DE CIRCULACIÓ HABITATGES AMB APARCAMENT
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de pb+2

amb una alçada màxima 

0,75 m² sostre/ m² de sòl, 

Edificabilitat màxima de 

façana

II) límit edificable a 5 m de 

I) alineació a façana

Ocupació màxima del 30%,

de 75 + 75 m²

per tal d'assolir una mitjana 

habitatges amb S>150 m² 

Considerem aquells 

barri

qualitat a l'espai públic del 

en PB per generar més 

Permetre l'ús no residencial 

2

2.65

REHABITAR LA BAIXA DENSITAT

Clara Grenzner Matheu

Adolf Sotoca, Pablo Garrido, Claudi Aguiló

| 2017ETSAV | MArq | Màster Habilitant 

Gener i Can Cabassa, Sant Cugat del Vallès

Mas de barris als ciutat de condicions Noves 
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