
Mercè Celma - Alejandra de Pouplana
Marq ETSAV - febrer 2018 - Roger Sauquet

HABITATGE COL·LECTIU

ESTUDI DELS POSSIBLES CANVIS DE LA EDIFICABILITAT A L’AD 04

TIPOLOGIA ALÇADA ELEVADA / PLANEJAMENT TIPOLOGIA ALÇADA BAIXA 2

Edificabilitat_1,3
Ocupació PB_20%

Cessió_60%

Edificabilitat_0.9
Ocupació PB_30%

Cessió_20%

[Academic use only] 

Qué proposa el PMU de l’Area de Desenvolupament 04? a. Enderroc de 5105 m2 de construcció b. Sòl esperant a ser edificat c. Especulació c. Construcció d’edificis residencials

Els objectius principals de l’Area de Desenvolupament 04 són:

1. Creació d’un nou barri per atendre la demanda del creixe ment de 
la població.
2. Relligar els diversos teixits urbans.
3. En aquesta zona es preveu l’obertura d’un nou carrer d’unió entre 
la Ronda Pau Vila i el Carrer Nàpols.

SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT
Superfície màxima: 4.338,02 (42.82%)
Sostre privat màxim: 13.169 m2st 
Edificabilitat : 1.3
Densitat màxima: 132 habitatges

CESSIÓ SÒL PÚBLIC
Superfície mínima de cessió: 5.791,98(57.18%)
Vialitat: 33.89%
Espais Lliures: 23.29%

Els nostres objectius a l’àrea de desenvolupament 04 són:

1. Prova pilot de rehabilitació de les edificacions industrials 
existent.
2. Creació d’un nou barri per atendre la demanda del creixe-
ment de la població a través de la reconversió de les naus 
existents, actualment en desús. 
3 Entendre els buits industrials com espais potencials a allotjar 
nous usos de la ciutat.
4. Relligar els diversos teixits urbans i integrar aquelles infraes-
tructures obsoletes, mantenint la peculiaritat del barri.

Qué es proposa? a. Aprofitament de les preexistènices b. Intervenció a les preexistències c. Proposta d’un sistema no lucratiu c. Mantenir la edificabilitat
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Què proposa el PMU per l’Àrea de Deenvolupament 04?
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PROPOSTA D’ACTUACIÓ ALTERNATIVA AL PMU DE L’AD 04

Clau 3.fClau 3e
Residencial d’ordenació oberta, int. específica

- Art 174_Edificabilitat:  Intensitat específica fixada a l’AD (1.3)

- Art 175_Parcel·lació: _superfície mínima a 600 m2.       
_les parcel·les hauran de permetre la inscripció d’un cercle de    
  diàmetre mínim de 20 m i tindran una façana mínima de 15 m.

_la separació mínima de l’edificació als límits de la parcel·la serà de 4 m.

_la separació mínima entre edificacions serà de 8 m.

- Art 176_Alçada:  L’alçada màxima de les edificacions serà de 21,50 m (PB+6)

- Art 177_Ocupació: < 50% sobre rasant i <65% sota rasant

- Art 178_ Sòl lliure d’edificació: Es podran cedir a l’administració pública o ser d’ús privat amb un 

                                                           manteniment adecuat de la comunitat

- Art 179_Ús: Principal_Plurihabitatge
                         Compatible_ Seran admesos aquells usos que siguin compatibles amb els usos principals
                         Complementari_ Aparcament

TIPOLOGIA ALÇADA MIXTA

Edificabilitat_1,3
Ocupació PB_35%

Cessió_60%

Disminuir la ocupació en planta, per tal de crear uns espais lliures més 
adients, però mantenir la edificabilitat del PMU, es materialitza elevant 
part de les naus excessivament, fet que no combrega amb la intenció de 
mantenir el caràcter actual del barri

TIPOLOGIA ALÇADA BAIXA 1

Edificabilitat_0,9
Ocupació PB_40%

Cessió_25%

Augmentar la ocupació en planta per mantenir les edificacions existents 
comporta redir l’edificabilitat a 0.9 i cedir meny espais públic (20% se-
gons la Llei d’Urbanisme) però la excessiva ocupació en PB implica re-
duir el caràcter espaial de les naus existents.

La proposta contempla la necessitat de mantenir la volumetria original 
de les edificacions existents, reduïnt la edificabilitat a 0.9, generant grans 
patis, que permetin mantenir el caràcter industrial existent.

Residencial de transformació d’edifici industrial

- Edificabilitat:  Es podrà doblar l’edificabilitat existent, sempre que la volumetria de l’edifici exist ho permeti.    
_les parcel·les hauran de permetre la inscripció d’un cercle de _diàmetre mínim 
de 20 m i tindran una façana mínima de 15 m.
_la separació mínima de l’edificació als límits de la parcel·la serà l’existent -2m.
_la separació mínima entre edificacions serà de 5 m.

- Alçada:  L’alçada màxima de les edificacions serà de 12,5 (PB+3).  És podrà incrementar el volum existent en un 20%

- Ocupació: < 50% sobre rasant. No es podrà construir sota rasant i l’aparcament s’haurà de sol·lucionar   

                      dins la parcel·la.
- Sòl lliure d’edificació: Es podran cedir a l’administració pública, ser d’ús públic amb una gestió privada

                                           o ser d’ús privat amb el correcte manteniment a càrreg de la comunitat 

- Ús: Principal_Plurihabitatge

         Compatible_Espais comunitaris al sevei del barri
- Alineacions i façanes: Sempre que no sigui perjudicials per el desenvolupament de la ciutat, es mantindran
                                          les alineacions existents així com l’aspecte exterior de les façanes.

- Parcel·lació:
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PMU

05
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