
ELEMENTS COMPARTITS

SUBDIVISIONS DEL CONJUNT DE LA FÀBRICA

NAU RESULTANTNOVA PARCEL·LA

HIPÒTESI PROPOSTA: IMPLEMENTACIÓ DELS USOS EN EL TEMPS HIPÒTESI MÀXIM RESIDENCIAL: IMPLEMENTACIÓ DELS USOS EN EL TEMPS HIPÒTESI MÀXIM ACTIVITAT PRODUCTIVA: IMPLEMENTACIÓ DELS USOS EN EL TEMPS
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RESIDENCIAL

HÍBRID HABITATGE TALLER
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Possibilitats d'hipòtesis d'activitats

Variabilitat tipològica

Unitat de mesura: franja estructural

naus delimitades per carrers estructurants.

Equival al concepte "illa". És el conjunt de vàries 

2. Bloc

totes les naus.

És el teixit industrial format pel conjunt de 

1. Fàbrica

Equival al volum comprès entre dos pòrtics.

És la unitat mínima de subdivisió de l'espai. 

4. Franja

Nova organització de les naus

diverses unitats d'activitat.

ocupació. Una nau es converteix en una única parcel·la i pot acollir 

de l'espai públic, apareixen noves façanes que permeten una nova 

Gràcies a l'enderroc de determinades naus i a partir de la infiltració 

1. Una nau, una parcel·la

funcionament i marca unes lògiques globals i comunes del conjunt.

projecte unitari que accepta diversos usos. Això garanteix el correcte 

recuperació d'aigües pluvials), és necessari entendre cada nau com un 

Al tenir diversos elements comuns (coberta, estructura i sistema de 

2. Una nau, un projecte unitari

-frontal o posterior

Percentatge de patis orientatiu (10%):

Activitats de producció industrial d'escala mitjana

Risc d'incendis baix - mig

Superfície 800 < x < 2000m2

4. Activitat productiva mitjana

≥ 

- frontal i posterior

Percentatge de patis orientatiu (20%):

Activitats de producció industrial d'escala gran

Risc d'incendis mig

2000m2Superfície x 

5. Activitat productiva gran

Es permet l'ús comercial en PB

-frontal, posterior, interior o sense

Percentatge de patis orientatiu (30%):

Superfície aproximada 100 m2

1. Residencial compacta

Tipologies d'activitat residencial Tipologies d'activitat productiva

- sense, o frontal/posterior en cas d'haver-n'hi

Percentatge de patis orientatiu (0%):

Activitats de producció industrial d'escala petita

Risc d'incendis baix

Superfície 250 < x < 800m2

3. Activitat productiva petita

Edificabilitat

un projecte unitari amb diversos usos possibles.

Una nau equival a una parcel·la i és tractada com 

3. Nau

horitzontal, pot tenir varis llogaters o pot ser d'un únic propietari.

una mateixa parcel·la pot acabar esdevenint de multipropietat 

Com que poden aparéixer diferents unitats d'activitat en una sola nau, 

3. Una nau, vàries activitats i varis règims de tinència

Es permet l'ús comercial en PB (a façana)

- interiors privats i comunitaris

Percentatge de patis orientatiu (40%):

Superfície aproximada 150m2

2. Residencial porosa

[sF]

0-30% act. productiva petita

70-100% residencial

CLAU 2a

U =
sF · nF · E

sU

% Intermig

Clau 2a

[E  ]r

[nF  ]r r[nF  ] [nF  ]r

% Màx. act. productiva petita

Clau 2a

% Màx. residencial

Clau 2a

(10 franges)

100% residencial (r)

(7+3 franges)

30% act. productiva petita (pp)

70% residencial (r)

(9+1 franges)

10% act. productiva petita (pp)

90% residencial (r)

[E  ]r

pp[E   ]

[sU ]r

r
[sF]·[nF ]·[E ]

r

[E  ]r

pp[E   ]

(5+5 franges)

50% act. productiva petita (pp)

50% residencial (r)

[nF  ]r

(10 franges)

100% residencial (r)

% Màx. residencial

Clau 2b

% Màx. act. productiva petita

Clau 2b

% Intermig

Clau 2b

[E  ]r pp[E   ] pp[E   ]

[E  ]r

[sU ]r

 r
[sF]·[nF ]·[E ]

 r

0-100% act. productiva petita

0-100% residencial

CLAU 2b

(10 franges)

100% act. productiva petita (pp)

[U  ]r pp[U   ][U  ]r pp[U   ][U  ]r [U  ]r pp[U   ] pp[U   ][U  ]r

[nF  ]r

% Intermig

Clau 2c

% Màx. act. productiva mitjana

Clau 2c

Màxim plantes: fins a gàlib

Altura lliure mínima = 3,5m

Màxim plantes: fins a gàlib

Altura lliure mínima = 3,5m

Màxim plantes: PB + 1

Altura lliure mínima = 3,5m

Màxim plantes: PB + 1

Altura lliure mínima = 5m

Màxim plantes: PB

Altura lliure mínima = gàlib total

0-100% act. productiva mitjana

0-100% act. productiva petita

CLAU 2c

% Màx. act. productiva petita

Clau 2c

(10 franges)

100% act. productiva petita (pp)

(10 franges)

100% act. productiva mitjana (pm)

(5+5 franges)

50% act. productiva mitjana (pm)

50% act. productiva petita (pp)

pp[E   ] pp[E   ][E   ]pm

[E   ]pm

pp[U   ] pm[U   ] pp[U   ] pm[U   ]

(10 franges)

100% act. productiva mitjana (pm)

% Màx. act. productiva mitjana

Clau 2d

[E   ]pm

pm[U   ] pg[U   ]

[E   ]pg

% Màx. act. productiva gran

Clau 2d

(10 franges)

100% act. productiva gran (pg)

façana residencial en contacte amb el poble.

Es proposa una solució de màxima superfície industrial però que generi alhora una 

3. Hipòtesi màxima activitat productiva

la demanda real.

permesa per la normativa, actualment es tracta d'una hipòtesi inverosímil a causa de 

Es proposa un anell perimetral residencial en el límit més proper al poble. Tot i que 

2. Hipòtesi màxim residencial

amb el poble.

proposant un equilibri entre els dos i garantint una façana residencial 

Es planteja una transició gradual del residencial cap a l'industrial, 

1. Hipòtesi proposta

serà diferent depenent de l'activitat que tingui.

Així doncs, l'edificabilitat d'una mateixa nau 

física de la nau.

depén d'aquests dos paràmetres i de la forma 

plantes varien segons l'ús. L'edificabilitat 

L'altura lliure mínima i el nombre màxim de 

superfície màxima de sostre edificable.

És la relació entre la superfície de sòl i la 

tipologies residencials o industrials.

certs paràmetres reguladors i genera diferents 

activitats. Cada una d'aquestes activitats té 

permeten la possibilitat de diversos usos o 

Les diferents qualificacions urbanístiques 

nous propietaris o llogaters.

d'activitat i facilita que hi puguin aparéixer 

major variabilitat i fragmentació de les unitats 

reconfiguració de les naus que permet una 

La proposta presenta un sistema de 

de l'espai en vàries unitats d'activitat.

massa compacta fa molt complicada la divisió 

S.A.. El fet que totes les naus formin una 

agent privat, el grup inversor Trumple Invest 

Actualment la fàbrica és propietat d'un sol 

qual es desenvolupen tots els càlculs.

esdevé la unitat de mesura base, a partir de la 

preexistent com a element regulador. La franja 

La proposta d'intervenció parteix de l'estructura 

qual es subdivideix l'estructura de la fàbrica.

entre dos pòrtics. És la partició mínima en la 

Una franja estructural és el volum comprès 

múltiples hipòtesis de situacions futures.

ser prou laxa com per poder absorbir 

del Grau, entenem que la normativa ha de 

saber què acabarà passant a Sant Bartomeu 

articulen el conjunt. Com que és impossible 

i que alhora mantingui certes lògiques que 

adaptar-se correctament a la demanda futura 

és oferir una regulació que permeti 

L'objectiu final de la normativa urbanística 

[sF] [sF] [sF]

[nF  ]pg[nF   ]pm

[nF   ]pm

[nF   ]pp[nF   ]pm[nF   ]pp[nF   ]pp[nF   ]pp

[nF   ]pp[nF   ]pp

 pp pp
[sF]·[nF   ]·[E   ]

[sU   ]pp[sU ]r

 r
[sF]·[nF ]·[E ]

 r  pp pp
[sF]·[nF   ]·[E   ]

[sU   ]pp[sU ]r

 r
[sF]·[nF ]·[E ]

 r  pp pp
[sF]·[nF   ]·[E   ]

[sU   ]pp[sU ]r

 r
[sF]·[nF ]·[E ]

 r pp pp
[sF]·[nF   ]·[E   ]

[sU   ]pp

 pp pp
[sF]·[nF   ]·[E   ]

[sU   ]pp

 pm pm
[sF]·[nF   ]·[E   ]

[sU   ]pm

 pm pm
[sF]·[nF   ]·[E   ]

[sU   ]pm

 pp pp
[sF]·[nF   ]·[E   ]

[sU   ]pp

 pm pm
[sF]·[nF   ]·[E   ]

[sU   ]pm

 pg pg
[sF]·[nF   ]·[E   ]

[sU   ]pg

en cas d'usos simultànis.

les casuístiques possibles i és acumulatiu 

permeses. Aquest nombre contempla totes 

És la quantitat màxima d'unitats d'activitat 

5. Màximes unitats d'ús específic [U]

percentatge orientatiu destinat a patis.

cada activitat. Aquesta superfície inclou un 

És la superfície tipus que li correspon a 

4. Superfície tipus de la unitat [sU]

màxima construïble.

cada ús. Serveix per a obtenir la superfície 

per tant, és diferent per cada nau i per 

Depèn de l'ús i de les dimensions de la nau, 

3. Edificabilitat [E]

determinat de franges.

i aquests es tradueixen en un nombre 

percentatges mínims i màxims d'ús per nau 

La qualificació del sòl otorga uns 

Són les franges destinades a un ús concret. 

2. Nombre de franges d'ús específic [nF]

nau.

És la superfície de sòl d'una franja d'una 

1. Superfície de franja [sF]

sU = superfície tipus de la unitat

E = edificabilitat

nF = nombre de franges d'ús específic

sF = superfície de franja

U = màximes unitats d'ús específic

Directrius d'intervenció

0-100% act. productiva gran

0-100% act. productiva mitjana

CLAU 2d

[Exclusivamente para uso académico] 


