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PERMEABILITAT FÍSICA

PERMEABILITAT VISUAL

ILLA TANCADA ILLA SEMIOBERTA ILLA OBERTA

ESPAIS LLIURES

1/500

graus de permeabilitat física variables.

amb divers gra de tipologies contempli que opció una per S'opta 

central.

lliure espai amb oberta d'illa tipologia d'una Desenvolupament 

PB+3

PB+2

PB+1

PB

USOS A PLANTA TIPUS

ELS USOS A PLANTA COBERTA

USOS A PLANTA BAIXA

QUADRE DE SUPERFÍCIES

PROGRAMA

1056,9 m²

204,4 m²

260,8 m²

280,5 m²

78,2 m²

233 m²

ESPAI LLIURE

ESPAI LLIURE COMUNITARI

ESPAI LLIURE PRIVAT

ESPAI LLIURE EQ|COMERÇ

1367 m²

875 m²

127,5 m²

364 m²

ESPAIS RESIDENCIALS

COMUNICACIONS

ESPAIS RESIDENCIALS

COMUNICACIONS

ESPAIS RESIDENCIALS

COMUNICACIONS

464,6 m²

165,5 m²

222 m²

98,77 m²

155,3 m²

74,8 m²

PLANTA 3

PLANTA 2

PLANTA 1

PLANTA BAIXA ESPAI EDIFICAT

EQUIPAMENT | COMERÇ

RESIDENCIAL

ACCESSOS I COMUNIC.

ESPAIS TÈCNICS

ESPAIS COMUNITARIS

ESPAI EDIFICAT

SUPERFÍCIE EDIFICADA

SUPERFÍCIE DE RESIDENCIAL

SUPERFÍCIE DE TERCIARI

986,22 m²

719,22 m²

267 m²

18 HABITATGES

2349,3 m²

982,3 m²

1367 m²

42 %

58 %

2350 m²

1

SUPERFÍCIE DE PARCEL·LA

SUPERFÍCIE EDIFICADA

SUPERFÍCIE NO EDIFICADA

SOSTRE CONSTRUÏT

OCUPACIÓ

% SÒL LLIURE

EDIFICABILITAT

ALÇADES

TIPOLOGIES D'HABITATGES

1/1000

5
0

%

50 - 70 %

Alineació obligatòria a carrer Granada

Alineació obligatòria a cantonada (plaça)

H
D

O
T

Ús preferent: habitatge públic

(equipament / comerç)

terciari plaça: a preferent Ús 

Accés de vehicles, vianants i serveis

Coberta vegetal

a front de carrer

Ús permès: oficines / tallers

de vehicles

Accés secundari 

requeriment estació transformadora

relació i permeabilitat amb l’espai públic.

de com comunitat de nivell a tant socialització, 

i relació de d’espais priorització la com així 

minimització de l’aparcament i de la mobilitat rodada 

la preveu mançana la tant, Per econòmica. i social 

ambiental, insostenibilitat seva la de i dispersió de 

l’urbanisme de allunyar vol es proposta la l’entorn, 

de característiques i qualitats les a renunciar Sense 

dotacional.

habitatge a destina es espai aquest jove, gent i gran 

gent a especialment l’habitatge, a l’accés garantir de 

municipi del urgent i real necessitat la amb D’acord CRITERIS D'IMPLANTACIÓ

frontissa entre dues illes.

de fa que i solar el tot de aigües les de part recull 

que intermedi mig verd espai un a front fa est A 

nord. a Granada, carrer el i l’autopista amb protecció 

de franja la de verds dits dels un entre intersecció 

la fa que plaça la a i , est a Granada carrer al Gener), 

Mas de barri el amb (límit sud a Astúries carrer 

al front fa que “1”, a com numerada mançana la És 

solar. del planejament del desenvolupament possible 

d’un exemple a com parcel·les les de una S’escull 

DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA

barri.

del  articulació plaça la a front fa que residencials, 

no i comunitaris tècnics, espais els com així passera, 

per en habitatges contempla que porós menys 

volum un l’altra, De vertical. propietat la de divisió 

la de pròpies cases de agrupació d’una fisonomia 

la tenen i existent densitat baixa de teixit al 

front fan alçada poca de i fragmentat gra de volums 

banda, D’una edificatòries: tipologies dues de 

coexistència la proposar a duu l’entorn a L’adequació 
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espai lliure privat

espai lliure públic

espai lliure comunitari

circulacions

possibilitat d'obertura segons horari

visuals des de l'exterior de l'illa

barrera visual, vegetal o altres

H
D

O
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Tècnics

Oficines / Tallers

Terciari

Habitatge dotacional

Coberta vegetal 

95 m²

77 m²

93 m²

70 m²

76,5 m²

100 m²

2/3 habitacions

1/2 habitacions

3 habitacions

2 habitacions

2 habitacions

3 habitacions

x4

85 m²x1 2 habitacions

x6

x2

x2

x2

x2

pb  + 2

Alçada màxima 

Alçada màxima pb + 3

REHABITAR LA BAIXA DENSITAT
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Mas de barris als ciutat de condicions Noves 

2350 m²

1

max 65%

18

EDIFICABILITAT

OCUPACIÓ

D'HABITATGES

DENSITAT 

PARCEL·LA

SUPERFÍCIE DE 

IVIII
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[Academic use only] 


