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proposta de modificació del Pla de Millora Urbana 
“Cases de Sant Oleguer”

Actual Proposta

Article 9.- Parcel·la
El Pla de Millora Urbana no defineix condicions de parcel·la mínima, ni per la mida, forma o 
front de vial. La parcel·la mínima és la parcel·la existent, en cada cas.
S’admetran agregacions de parcel·les sempre que la parcel·la resultant es destini a l’ús 
dominant d’unihabitatge.

Article 6.- Execució del Pla de Millora Urbana
Per l’execució del Pla de Millora Urbana, en tant que abasta exclusivament a una zona 
de qualificació urbanística homogènia, de titularitat privada, i altament consolidada per 
l’edificació, s’estarà a la iniciativa dels particulars en la seva voluntat d’exercir els seus drets 
edificatoris en Sòl Urbà de reforma i/o ampliació dels habitatges existents.

Article 9.- Parcel·la
El Pla de Millora Urbana no defineix condicions de parcel·la mínima, ni per la mida, forma o 
front de vial. La parcel·la mínima és la parcel·la existent, en cada cas.
S’admeten agregacions de parcel·la sense necessitat de que la parcel·la resultant destini l’ús a 
unihabitatge, possibilitat de plurihabitatge.

Article 6.- Execució del Pla de Millora Urbana
Per l’execució del Pla de Millora Urbana, en tant que abasta exclusivament a una zona de 
qualificació urbanística homogènia, de titularitat privada, i altament consolidada per l’edificació, 
s’estarà a la iniciativa dels particulars en la seva voluntat d’exercir els seus drets edificatoris en 
Sòl Urbà de reforma i/o ampliació dels habitatges existents.

Article 17.- Elements sobreposats a les façanes
17.1. Marquesines i tendals:
Es prohibeixen els tendals i marquesines en planta baixa, ja siguin fixes o replegables dins els 
patis privats.

Dins els patis compartits estarà permès la col·locació d’algun element per tal de cubrir-lo, a partir 
de la col·locació d’uns ganxos en la façana actual. Tota actuació serà efímera. Resten prohibits 
tipus de vidre, el policarbonat, planxes metàl·liques i inclús la pedra en planxes primes (2-4 cm. 
de gruix) i qualsevol element d’obra. 

Només s’admetran lones o teixits similars o elements vegetals, per tal de crear una protecció 
solar i acústica.

Tant a les finestres de planta baixa i plantes pis com a la porta d’entrada de la cuina l’únic element 
que podrà col·locarar serà una cortina de  tipus alacantina per tal de mantenir la privacitat entre 
pati compartit i casa.

Zona despavimentada que conté el
pou de drenatge d'aigües pluvials.

Proposam la sembra d’espècies
aromàtiques  que afavorirà la
creació d’un jardí per papallones,
com Romaní (Rosmarinus
officinalis), Lavanda (Lavandula
sp) i Camomilla (Santolina
chamaecyparissus). Així com una
arbustiva diàfana que es diu
Butleria, de flors liles que es pot
posar en un recó.

El maó és un dels materials de
predominants dins del barri, el trobem
en tanques i a la propia construcció de
les cases.

Reinterpretem l'ús del maó per
conformar la nova geometria. Per una
part amb una gelosia de maó vist
reforçat amb pilastres, entre patis. I
entre plaça i pati privat, per
privacitat i resistència els giram
conformant una gelosia.

Porta de fusta massisa

Per evitar l'ús quotidia
d'aquesta porta només es pot
obrir des de l'interior del pati
privat. per formlitzar-ho
col·loquem una frontissa a la
part inferior de la porta.

El nou accés principal a
l'habitatge es fa des de la cuina,
la part menys privada de la casa.
Per mantenir una estreta relació
amb el pati compartit aquesta
porta es mig de vidre.

Tot i així per mantenir la
privacitat hi col·loquem una
persiana, pròpia de la cultura
mediterrània, que permet la
ventilació i la privacitat.

Entre la via pública i els accessos
s'hi col·loca una porta per tal de
fer possible el tancament de
l'illa. la idea és que de dia
estigui oberta i de nit es tanqui
per tal de que els veïns s'apropiin
al màxim de l'espai d'illa i que
l'usin al màxim.

La via pública
Són els únics carrers rodants que
passen pel barri. Connexió entre la
ciutat i el barri.

Els carrers
Tots el carrer tenen el mateix
caràcter pràcticament, carrers en
els quals el cotxe és l'element
principal

Les places
Les places actualment són zones
despavimentades a les quals no es
pot accedi ja que estan envoltades
d'arbusts de mitjana altura .Són
espais que formalitzen el carrer i
no donen a la relació entre veins

Els patis
Degut a les ampliacions dels
habitatges els patis s'han anat
reduïnt, han perdut la privacitat i
la gent els han anat abandonant i
desutilitzant.

Les cases

Els accessos
Espai estàtic que trobam just al
entrar a l'illa, conté mobiliari
urbà i zones despavimentades per
tal de que creixi la vegetació

Els carrers privats
Espais dinàmics. Carrers de
l'interior de l'illa, de propietat
privada. Carrers peatonals. Pas
rodant per emergències.

Les places
Espais estàtics. Zones pavimentades
de relació entre veïns, es
conserven els arbres i s'hi
col·loca mobiliari urbà per tal de
fomentar la relació entre veïns

Els patis compartits
Espais estàtics pavimentats sorgits
de la unio d'espais en desús o de
dimensions molt reduïdes de dues o
quatre cases. Nou accés a les
cases.

Els patis privats
Espais estàtics despavimentats
d´ús totalment privat d'un
habitage. S'han anat ampliant degut
a la proposta

Les cases
Habitatges existent amb
modificaions a l'interior per tal
de que millori la qualitat de vida
i la relació amb els veíns, tenint
en compte que la cuina es l'espai
menys privat d'una casa.

via pública - accés

porta

carrer privat - pati privat

tanca vegetal

carrer privat/plaça -
 pati compartit

vegetació

pati privat - pati compartit

gelosia entre patis

plaça -  pati privat

gelosia de plaça

pati compartit - casa

porta d'accés principal

pati privat - pati compartit

porta entre patis

Les cases
Habitatges existent amb molta
compartimentació i qualitat de vida
baix. Poca relació amb els veins
l'espai esterior

La vegetació és l'element principal
de la tanca, ja que és el que
donara privacitat al pati.
La vegetació més idonea per aquest
espai són lianes autòctones com
xuclamel (Lonicera implexa) o
vidalba (Clematis cirrhosa).
Algunes espècies de bardisses com ,
aranyo o aranyoner (Prunus
espinosa),  espinaler (Crataegus
monogina), Aladern    (Rhamnus
alaternus).Una altra de les que
funciona bé és la Parra verge.

Maó perforat

L'estratègia
d'estructura de la tanca
vegetal i la porta és la
mateixa. S'usen uns
pletines metal·liques
formant plafons que
posteriorment s'uniran
in situ entre ells. El
panell s'anirà "cosint"
amb cables que
soportaran la vegetació.
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Article 17.- Elements sobreposats a les façanes
17.1. Marquesines i tendals:
Es prohibeixen els tendals en planta baixa, ja siguin fixes o replegables. A les plantes pis 
s’instal·laran sempre dins l’àmbit de les obertures a façana, responent a un projecte unitari 
de conjunt que solucioni la seva integració amb els elements de composició arquitectònica. 
en quant a formes, colors, tamanys i disposició.
Les marquesines s’entendran sempre com a proteccions en façana de les obertures de la 
planta baixa. Només s’admetran els tipus existents formats amb elements d’obra, ja sigui en 
forma de teulada a dues aigües amb carener perpendicular a carrer, ja sigui en forma de 
porxada cantonera amb teulada a quatre aigües, de faldons paral·lels a les façanes.
Per als tendals s’admetran lones o teixits similars replegables. Per a les marquesines teula 
aràbiga sobre taulell ceràmic.
Resten prohibits: qualsevol tipus de vidre, el policarbonat, planxes metàl·liques i inclús la 
pedra en planxes primes (2-4 cm. de gruix).

Imatges actuals del barri, actuacions fora de normativa

Article 19.- Tanques
Per a la substitució de les tanques es permetrà formar-les amb obra massissa fins a una 
alçada màxima de 60 cms. La resta fins a 1,20 m. es podrà formar amb elements calats, ja 
siguin d’obra, de fusta o d’acer.
Es podrà arribar fins a 1,80 m. d’alçada amb elements vegetals. Resten prohibits els materials 
definits a l’article 20.

 

Imatges actuals del barri, actuacions fora de normativa

Article 20.- Usos
Ús complementari:
Aparcament de vehicles. Tan sols s’admetrà l’aparcament d’un vehicle per parcel·la. En cap cas 
es podrà disposar l’espai per aparcament dins el cos principal d’edificació, reservant aquest ús 
només per als cossos auxiliars.
En els carrers de Melbourne i de Norrköping és incompatible l’ús d’aparcament amb la 
conservació dels elements de jardineria urbana que configuren la imatge de ciutat- jardí, per 
la qual cosa restarà prohibit l’ús d’aparcament a les parcel·les que confronten amb aquests 
elements de jardineria.
En altres situacions similars existents en el sector es prioritzarà sempre la conservació dels 
elements de jardineria urbana per davant de l’autorització de l’ús d’aparcament. En aquests 
casos l’accés a l’aparcament ha d’ésser possible des d’altres carrers que confronten amb aquestes 
parcel·les, respectant sempre els fronts que disposen d’elements de jardineria. Resta prohibit 
qualsevol ús no contemplat en aquest articulat.

Circulació rodada molt transitada

Imatge 1: Circulació actual

Circulació rodada mig transitada

Circulació rodada poc transitada

Circulació rodada poc transitada

Article 22A.- Circulació
La circulació rodada dins l’àmbit del barri queda delimitada depenent de grau de privacitat dels 
nous espais.
Els carrers que seguiran com a estructurants del barri i connexió amb la ciutat a través del transit 
rodats són l’Avinguda Egara i el Passeig de Béjar.
Els carrers dels interiors d’illa d’habitatges (marcats en blau), són carrers peatonals on l’ús de 
l’automobil queda restringit. Només hi pot accedir la gent que l’accés a la seva parcel·la és des 
d’allà, però simplement per càrrega i descàrrega, per veïns que des d’abans de la nova normativa 
usava com aparcament la seva ampliació legalitzada o en cas d’emergència (ambulàncies i/o 

bombers).

Circulació rodada molt transitada

Imatge 2: Circulació modificada

Circulació rodada mig transitada

Circulació rodada poc transitada
Circulació peatonal
Circulació rodada reservada per 
veïns i emergències. 

Article 22B.- Aparcament
Per tal de millorar la relació entre els habitatges i per dotar de qualitat els interiors d’illa 
d’habitatges queda completament prohibit aparcar a aquells carrers (imatge 2) i el pas a l’interior 
serà només exclusiu per els veïns i emergències.
Tan sols s’admetrà l’aparcament d’un vehicle per parcel·la, en aquelles parcel·les que no donin 
a in- terior d’illa. En cap cas es podrà disposar l’espai per aparcament dins el cos principal 
d’edificació, reservant aquest ús només per als cossos auxiliars.
Es mantindran les places d’aparcament dels carrers actuals, exceptuant aquells que donin a 
espais lliures per garantir la continuïtat d’aquests.
Es disposaran dues noves zones d’aparcament, per compensar l’eliminació de places que hi ha 
actualment per aparcar (imatge 3). Una d’elles es- tarà situada en una parcel·la actualment buida 
a l’Avinguda Toronto destinada als veïns del carrer Sao Paulo. La segona zona d’aparcament 
estarà en un terreny a prop del tanatori, i donarà servei als veïns del barri i també puntualment 
al tanatori si sigués necessari.

Imatge 2: Places d’aparcament als carrers modificats

Prohibició d’aparcament a l’interior 
d’illa

Noves zones d’aparcament

Cotxes reals barri   334 cotxes
Aparcament carrers proposta 348 places
Aparcament zona tanatori  21 places
Aparcament parcel·la Av. Toronto 40 places

Article 20.- Usos
Ús complementari:
Aparcament de vehicles. Tan sols s’admetrà l’aparcament d’un vehicle per parcel·la. En cap cas 
es podrà disposar l’espai per aparcament dins el cos principal d’edificació, reservant aquest ús 
només per als cossos auxiliars.
En els carrers de Melbourne i de Norrköping és incompatible l’ús d’aparcament amb la 
conservació dels elements de jardineria urbana que configuren la imatge de ciutat- jardí, per 
la qual cosa restarà prohibit l’ús d’aparcament a les parcel·les que confronten amb aquests 
elements de jardineria.
En altres situacions similars existents en el sector es prioritzarà sempre la conservació dels 
elements de jardineria urbana per davant de l’autorització de l’ús d’aparcament. En aquests 
casos l’accés a l’aparcament ha d’ésser possible des d’altres carrers que confronten amb aquestes 
parcel·les, respectant sempre els fronts que disposen d’elements de jardineria.
Resta prohibit qualsevol ús no contemplat en aquest articulat.

Imatge 1: Places d’aparcament als carrers actuals

Cotxes reals barri   334 cotxes
Aparcament carrers actual  471 places

ex: persiana alacantina

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

Article 7.- Gestió de Planejament
El present Pla de Millora Urbana no contempla cap Polígon d’Actuació Urbanística en el 
ben entès que no és necessari cap mecanisme compensatori de repartiment de despeses i 
beneficis en tant que el Pla no estableix cap tipus de cessió o càrrega.
No es delimita cap Polígon d’Actuació Urbanística per a procedir a executar les finalitats del 
Pla, ja que no és l’objecte d’aquest Pla de Millora Urbana

Imatge 1: Tipologia 1 regulació actual Imatge 2: Tipologia 2 regulació actual Imatge 3: Tipologia 3 regulació actual

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

Article 10 .- Edificabilitat
D’acord amb l’article 395 de les normes urbanístiques del Text Refós del Pla General Municipal 
d’Ordenació de Sabadell, cada parcel·la assignada té una edificabilitat màxima equivalent 
a la suma de la superfície en planta del gàlib edificatori de l’edificació principal existent 
multiplicada pel nombre de plantes, a la qual es pot afegir a més una ampliació màxima de 
35 m2. en planta baixa.

Imatge 1: Edificabilitat actual Tipologia 1 Imatge 2: Edificabilitat actual Tipologia 2 Imatge 3: Edificabilitat actual Tipologia 3

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

Article 7.- Gestió de Planejament
El nou Pla de Millora Urbana és necessaria la inclusió de mecanismes compensatoris de 
repartiment de despeses i beneficis entre veïns i entre veïns i l’Ajuntament per la renovació i 
millora del barri.
Els mecanismes compensatoris s’apliquen sobre els espais lliures d’edificació de cada parcel·la.
Entre ells s’inclouen condiciones i/o paràmetres de control per l’ampliació dels patis devanters, 
les ampliacions dels habitatges, modificacions estètiques i de funcionament.
Els patis devanters poden creixer fins el límit que garantitzi un pas lliure de carrer de 3 metres, 
en compensació a que part de la superficie lliure privada passarà de ser de dos propietaris a ser 
de dos (imatge 2) o de quatre propietaris (imatge 1 i 3)(depenent de la tipologia), conformant un 
pati compartit entre cada dos o quatre habitatges depenen de la tipologia. Imatge 1: Tipologia 1 mecanismes compensatoris Imatge 1: Tipologia 1 mecanismes compensatoris Imatge 3: Tipologia 3 mecanismes compensatoris

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

Article 10 .- Edificabilitat
Les superfícies de creixement es limiten a les senyalades a les imatges 1, 2 i 3
Tota ampliació fora de normativa haurà de ser derrocada per dur a terme qualsevol tipus 
d’actuació, ja sigui obra major o menor.
A partir d’aquí, si es vol ampliar l’edificació s’haura de seguir aquesta normativa.

Imatge 1: Edificabilitat modificada Tipologia 1 Imatge 2: Edificabilitat modificada Tipologia 2 Imatge 3: Edificabilitat modificada Tipologia 3

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

Article 13.- Franges lliures d’edificació
A l’objecte de preservar al màxim la configuració en ciutat-jardí del sector s’han definit unes 
franges lliures d’edificació, adjacents als vials, que han de romandre lliures d’edificació i amb 
tractaments de tipus vegetal.
El tractament vegetal de les franges lliures d’edificació es concreta en no admetre una 
pavimentació superior al 30% de la superfície d’aquestes franges.

Imatge 1: Franja d’edificació lliure actual 
tipologia 1

Imatge 2: Franja d’edificació lliure actual 
tipologia 2

Imatge 3: Franja d’edificació lliure actual 
tipologia 3

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

Franja lliure d’edificació 

màxim 30% pavimentat

Article 13.- Franges lliures d’edificació
Amb l’objectiu de preservar al màxim la configuració de ciutat-jardí del barri, a les franges 
que abans eren les franges lliures d’edificació situades adjacents als viales, es fomentaran 
els tractaments vegetals i l’alta permeabilitat dels seus paviments mitjançants l’intercanvi 
d’interessos.
Davant la falta de compliment del màxim de pavimentat d’un 30% de la normativa anteriror es 
proposen dues zones diferenciades que han de cumplir un criteris de pavimentació.

Imatge 1: Franja d’edificació lliure i paviments 
modificada tipologia 1

Imatge 2: Franja d’edificació lliure i paviments 
modificada tipologia 2

Imatge 3: Franja d’edificació lliure i 
paviments modificada tipologia 3

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

NORMATIVA
Article 7

Article 10

Article 13

Zona 1: Pati col·leciu, 
paviment dur, impermeable. 

Zona 2: Pati privat
despavimentat. 
Tractament vegetal

Article 19.- Tanques
Davant la falta de cumpliment de la normativa anterior es proposa una nova tanca que dependrà 
de quins espais delimiti, dins cada illa.

1. Entre Via Publica i Accessos.  S’hi col·loca una porta per tal de fer possible el tancament de l’illa. 
la idea és que de dia estigui oberta i de nit es tanqui. 

2. Entre Carrer Privat i Pati Privat. Tanca vegetal, amb estructura metal·lica com a soport. 
La vegetació més idonea per aquest espai són lianes autòctones com xuclamel (Lonicera implexa) 
o vidalba (Clematis cirrhosa). Algunes espècies de bardisses com , aranyo o aranyoner (Prunus 
espinosa),  espinaler (Crataegus monogina), Aladern    (Rhamnus alaternus).Una altra de les que 
funciona bé és la Parra verge.

3. Entre Carrer Privat o Plaça i Pati Compartit. Zona despavimentada que conté el pou de drenatge 
d’aigües pluvials.
Proposam la sembra d’espècies aromàtiques  que afavorirà la creació d’un jardí per papallones, 
com Romaní (Rosmarinus officinalis), Lavanda (Lavandula sp) i Camomilla (Santolina 
chamaecyparissus). Així com una arbustiva diàfana que es diu Butleria.

4. Entre Pati Privat i Pati Compartit. Mur de gelosia de maó perforat vist reforçat amb pilastres.

5. Entre Plaça/Accés i Pati Privat. Mur de gelosia de maó perforat no vist.

Zona despavimentada que conté el
pou de drenatge d'aigües pluvials.

Proposam la sembra d’espècies
aromàtiques  que afavorirà la
creació d’un jardí per papallones,
com Romaní (Rosmarinus
officinalis), Lavanda (Lavandula
sp) i Camomilla (Santolina
chamaecyparissus). Així com una
arbustiva diàfana que es diu
Butleria, de flors liles que es pot
posar en un recó.

El maó és un dels materials de
predominants dins del barri, el trobem
en tanques i a la propia construcció de
les cases.

Reinterpretem l'ús del maó per
conformar la nova geometria. Per una
part amb una gelosia de maó vist
reforçat amb pilastres, entre patis. I
entre plaça i pati privat, per
privacitat i resistència els giram
conformant una gelosia.

Porta de fusta massisa

Per evitar l'ús quotidia
d'aquesta porta només es pot
obrir des de l'interior del pati
privat. per formlitzar-ho
col·loquem una frontissa a la
part inferior de la porta.

El nou accés principal a
l'habitatge es fa des de la cuina,
la part menys privada de la casa.
Per mantenir una estreta relació
amb el pati compartit aquesta
porta es mig de vidre.

Tot i així per mantenir la
privacitat hi col·loquem una
persiana, pròpia de la cultura
mediterrània, que permet la
ventilació i la privacitat.

Entre la via pública i els accessos
s'hi col·loca una porta per tal de
fer possible el tancament de
l'illa. la idea és que de dia
estigui oberta i de nit es tanqui
per tal de que els veïns s'apropiin
al màxim de l'espai d'illa i que
l'usin al màxim.

La via pública
Són els únics carrers rodants que
passen pel barri. Connexió entre la
ciutat i el barri.

Els carrers
Tots el carrer tenen el mateix
caràcter pràcticament, carrers en
els quals el cotxe és l'element
principal

Les places
Les places actualment són zones
despavimentades a les quals no es
pot accedi ja que estan envoltades
d'arbusts de mitjana altura .Són
espais que formalitzen el carrer i
no donen a la relació entre veins

Els patis
Degut a les ampliacions dels
habitatges els patis s'han anat
reduïnt, han perdut la privacitat i
la gent els han anat abandonant i
desutilitzant.

Les cases

Els accessos
Espai estàtic que trobam just al
entrar a l'illa, conté mobiliari
urbà i zones despavimentades per
tal de que creixi la vegetació

Els carrers privats
Espais dinàmics. Carrers de
l'interior de l'illa, de propietat
privada. Carrers peatonals. Pas
rodant per emergències.

Les places
Espais estàtics. Zones pavimentades
de relació entre veïns, es
conserven els arbres i s'hi
col·loca mobiliari urbà per tal de
fomentar la relació entre veïns

Els patis compartits
Espais estàtics pavimentats sorgits
de la unio d'espais en desús o de
dimensions molt reduïdes de dues o
quatre cases. Nou accés a les
cases.

Els patis privats
Espais estàtics despavimentats
d´ús totalment privat d'un
habitage. S'han anat ampliant degut
a la proposta

Les cases
Habitatges existent amb
modificaions a l'interior per tal
de que millori la qualitat de vida
i la relació amb els veíns, tenint
en compte que la cuina es l'espai
menys privat d'una casa.

via pública - accés

porta

carrer privat - pati privat

tanca vegetal

carrer privat/plaça -
 pati compartit

vegetació

pati privat - pati compartit

gelosia entre patis

plaça -  pati privat

gelosia de plaça

pati compartit - casa

porta d'accés principal

pati privat - pati compartit

porta entre patis

Les cases
Habitatges existent amb molta
compartimentació i qualitat de vida
baix. Poca relació amb els veins
l'espai esterior

La vegetació és l'element principal
de la tanca, ja que és el que
donara privacitat al pati.
La vegetació més idonea per aquest
espai són lianes autòctones com
xuclamel (Lonicera implexa) o
vidalba (Clematis cirrhosa).
Algunes espècies de bardisses com ,
aranyo o aranyoner (Prunus
espinosa),  espinaler (Crataegus
monogina), Aladern    (Rhamnus
alaternus).Una altra de les que
funciona bé és la Parra verge.

Maó perforat

L'estratègia
d'estructura de la tanca
vegetal i la porta és la
mateixa. S'usen uns
pletines metal·liques
formant plafons que
posteriorment s'uniran
in situ entre ells. El
panell s'anirà "cosint"
amb cables que
soportaran la vegetació.
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Zona despavimentada que conté el
pou de drenatge d'aigües pluvials.

Proposam la sembra d’espècies
aromàtiques  que afavorirà la
creació d’un jardí per papallones,
com Romaní (Rosmarinus
officinalis), Lavanda (Lavandula
sp) i Camomilla (Santolina
chamaecyparissus). Així com una
arbustiva diàfana que es diu
Butleria, de flors liles que es pot
posar en un recó.

El maó és un dels materials de
predominants dins del barri, el trobem
en tanques i a la propia construcció de
les cases.

Reinterpretem l'ús del maó per
conformar la nova geometria. Per una
part amb una gelosia de maó vist
reforçat amb pilastres, entre patis. I
entre plaça i pati privat, per
privacitat i resistència els giram
conformant una gelosia.

Porta de fusta massisa

Per evitar l'ús quotidia
d'aquesta porta només es pot
obrir des de l'interior del pati
privat. per formlitzar-ho
col·loquem una frontissa a la
part inferior de la porta.

El nou accés principal a
l'habitatge es fa des de la cuina,
la part menys privada de la casa.
Per mantenir una estreta relació
amb el pati compartit aquesta
porta es mig de vidre.

Tot i així per mantenir la
privacitat hi col·loquem una
persiana, pròpia de la cultura
mediterrània, que permet la
ventilació i la privacitat.

Entre la via pública i els accessos
s'hi col·loca una porta per tal de
fer possible el tancament de
l'illa. la idea és que de dia
estigui oberta i de nit es tanqui
per tal de que els veïns s'apropiin
al màxim de l'espai d'illa i que
l'usin al màxim.

La via pública
Són els únics carrers rodants que
passen pel barri. Connexió entre la
ciutat i el barri.

Els carrers
Tots el carrer tenen el mateix
caràcter pràcticament, carrers en
els quals el cotxe és l'element
principal

Les places
Les places actualment són zones
despavimentades a les quals no es
pot accedi ja que estan envoltades
d'arbusts de mitjana altura .Són
espais que formalitzen el carrer i
no donen a la relació entre veins

Els patis
Degut a les ampliacions dels
habitatges els patis s'han anat
reduïnt, han perdut la privacitat i
la gent els han anat abandonant i
desutilitzant.

Les cases

Els accessos
Espai estàtic que trobam just al
entrar a l'illa, conté mobiliari
urbà i zones despavimentades per
tal de que creixi la vegetació

Els carrers privats
Espais dinàmics. Carrers de
l'interior de l'illa, de propietat
privada. Carrers peatonals. Pas
rodant per emergències.

Les places
Espais estàtics. Zones pavimentades
de relació entre veïns, es
conserven els arbres i s'hi
col·loca mobiliari urbà per tal de
fomentar la relació entre veïns

Els patis compartits
Espais estàtics pavimentats sorgits
de la unio d'espais en desús o de
dimensions molt reduïdes de dues o
quatre cases. Nou accés a les
cases.

Els patis privats
Espais estàtics despavimentats
d´ús totalment privat d'un
habitage. S'han anat ampliant degut
a la proposta

Les cases
Habitatges existent amb
modificaions a l'interior per tal
de que millori la qualitat de vida
i la relació amb els veíns, tenint
en compte que la cuina es l'espai
menys privat d'una casa.

via pública - accés

porta

carrer privat - pati privat

tanca vegetal

carrer privat/plaça -
 pati compartit

vegetació

pati privat - pati compartit

gelosia entre patis

plaça -  pati privat

gelosia de plaça

pati compartit - casa

porta d'accés principal

pati privat - pati compartit

porta entre patis

Les cases
Habitatges existent amb molta
compartimentació i qualitat de vida
baix. Poca relació amb els veins
l'espai esterior

La vegetació és l'element principal
de la tanca, ja que és el que
donara privacitat al pati.
La vegetació més idonea per aquest
espai són lianes autòctones com
xuclamel (Lonicera implexa) o
vidalba (Clematis cirrhosa).
Algunes espècies de bardisses com ,
aranyo o aranyoner (Prunus
espinosa),  espinaler (Crataegus
monogina), Aladern    (Rhamnus
alaternus).Una altra de les que
funciona bé és la Parra verge.

Maó perforat

L'estratègia
d'estructura de la tanca
vegetal i la porta és la
mateixa. S'usen uns
pletines metal·liques
formant plafons que
posteriorment s'uniran
in situ entre ells. El
panell s'anirà "cosint"
amb cables que
soportaran la vegetació.
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Zona despavimentada que conté el
pou de drenatge d'aigües pluvials.

Proposam la sembra d’espècies
aromàtiques  que afavorirà la
creació d’un jardí per papallones,
com Romaní (Rosmarinus
officinalis), Lavanda (Lavandula
sp) i Camomilla (Santolina
chamaecyparissus). Així com una
arbustiva diàfana que es diu
Butleria, de flors liles que es pot
posar en un recó.

El maó és un dels materials de
predominants dins del barri, el trobem
en tanques i a la propia construcció de
les cases.

Reinterpretem l'ús del maó per
conformar la nova geometria. Per una
part amb una gelosia de maó vist
reforçat amb pilastres, entre patis. I
entre plaça i pati privat, per
privacitat i resistència els giram
conformant una gelosia.

Porta de fusta massisa

Per evitar l'ús quotidia
d'aquesta porta només es pot
obrir des de l'interior del pati
privat. per formlitzar-ho
col·loquem una frontissa a la
part inferior de la porta.

El nou accés principal a
l'habitatge es fa des de la cuina,
la part menys privada de la casa.
Per mantenir una estreta relació
amb el pati compartit aquesta
porta es mig de vidre.

Tot i així per mantenir la
privacitat hi col·loquem una
persiana, pròpia de la cultura
mediterrània, que permet la
ventilació i la privacitat.

Entre la via pública i els accessos
s'hi col·loca una porta per tal de
fer possible el tancament de
l'illa. la idea és que de dia
estigui oberta i de nit es tanqui
per tal de que els veïns s'apropiin
al màxim de l'espai d'illa i que
l'usin al màxim.

La via pública
Són els únics carrers rodants que
passen pel barri. Connexió entre la
ciutat i el barri.

Els carrers
Tots el carrer tenen el mateix
caràcter pràcticament, carrers en
els quals el cotxe és l'element
principal

Les places
Les places actualment són zones
despavimentades a les quals no es
pot accedi ja que estan envoltades
d'arbusts de mitjana altura .Són
espais que formalitzen el carrer i
no donen a la relació entre veins

Els patis
Degut a les ampliacions dels
habitatges els patis s'han anat
reduïnt, han perdut la privacitat i
la gent els han anat abandonant i
desutilitzant.

Les cases

Els accessos
Espai estàtic que trobam just al
entrar a l'illa, conté mobiliari
urbà i zones despavimentades per
tal de que creixi la vegetació

Els carrers privats
Espais dinàmics. Carrers de
l'interior de l'illa, de propietat
privada. Carrers peatonals. Pas
rodant per emergències.

Les places
Espais estàtics. Zones pavimentades
de relació entre veïns, es
conserven els arbres i s'hi
col·loca mobiliari urbà per tal de
fomentar la relació entre veïns

Els patis compartits
Espais estàtics pavimentats sorgits
de la unio d'espais en desús o de
dimensions molt reduïdes de dues o
quatre cases. Nou accés a les
cases.

Els patis privats
Espais estàtics despavimentats
d´ús totalment privat d'un
habitage. S'han anat ampliant degut
a la proposta

Les cases
Habitatges existent amb
modificaions a l'interior per tal
de que millori la qualitat de vida
i la relació amb els veíns, tenint
en compte que la cuina es l'espai
menys privat d'una casa.

via pública - accés

porta

carrer privat - pati privat
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carrer privat/plaça -
 pati compartit
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plaça -  pati privat
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Les cases
Habitatges existent amb molta
compartimentació i qualitat de vida
baix. Poca relació amb els veins
l'espai esterior

La vegetació és l'element principal
de la tanca, ja que és el que
donara privacitat al pati.
La vegetació més idonea per aquest
espai són lianes autòctones com
xuclamel (Lonicera implexa) o
vidalba (Clematis cirrhosa).
Algunes espècies de bardisses com ,
aranyo o aranyoner (Prunus
espinosa),  espinaler (Crataegus
monogina), Aladern    (Rhamnus
alaternus).Una altra de les que
funciona bé és la Parra verge.

Maó perforat

L'estratègia
d'estructura de la tanca
vegetal i la porta és la
mateixa. S'usen uns
pletines metal·liques
formant plafons que
posteriorment s'uniran
in situ entre ells. El
panell s'anirà "cosint"
amb cables que
soportaran la vegetació.
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Zona despavimentada que conté el
pou de drenatge d'aigües pluvials.

Proposam la sembra d’espècies
aromàtiques  que afavorirà la
creació d’un jardí per papallones,
com Romaní (Rosmarinus
officinalis), Lavanda (Lavandula
sp) i Camomilla (Santolina
chamaecyparissus). Així com una
arbustiva diàfana que es diu
Butleria, de flors liles que es pot
posar en un recó.

El maó és un dels materials de
predominants dins del barri, el trobem
en tanques i a la propia construcció de
les cases.

Reinterpretem l'ús del maó per
conformar la nova geometria. Per una
part amb una gelosia de maó vist
reforçat amb pilastres, entre patis. I
entre plaça i pati privat, per
privacitat i resistència els giram
conformant una gelosia.

Porta de fusta massisa

Per evitar l'ús quotidia
d'aquesta porta només es pot
obrir des de l'interior del pati
privat. per formlitzar-ho
col·loquem una frontissa a la
part inferior de la porta.

El nou accés principal a
l'habitatge es fa des de la cuina,
la part menys privada de la casa.
Per mantenir una estreta relació
amb el pati compartit aquesta
porta es mig de vidre.

Tot i així per mantenir la
privacitat hi col·loquem una
persiana, pròpia de la cultura
mediterrània, que permet la
ventilació i la privacitat.

Entre la via pública i els accessos
s'hi col·loca una porta per tal de
fer possible el tancament de
l'illa. la idea és que de dia
estigui oberta i de nit es tanqui
per tal de que els veïns s'apropiin
al màxim de l'espai d'illa i que
l'usin al màxim.

La via pública
Són els únics carrers rodants que
passen pel barri. Connexió entre la
ciutat i el barri.

Els carrers
Tots el carrer tenen el mateix
caràcter pràcticament, carrers en
els quals el cotxe és l'element
principal

Les places
Les places actualment són zones
despavimentades a les quals no es
pot accedi ja que estan envoltades
d'arbusts de mitjana altura .Són
espais que formalitzen el carrer i
no donen a la relació entre veins

Els patis
Degut a les ampliacions dels
habitatges els patis s'han anat
reduïnt, han perdut la privacitat i
la gent els han anat abandonant i
desutilitzant.

Les cases

Els accessos
Espai estàtic que trobam just al
entrar a l'illa, conté mobiliari
urbà i zones despavimentades per
tal de que creixi la vegetació

Els carrers privats
Espais dinàmics. Carrers de
l'interior de l'illa, de propietat
privada. Carrers peatonals. Pas
rodant per emergències.

Les places
Espais estàtics. Zones pavimentades
de relació entre veïns, es
conserven els arbres i s'hi
col·loca mobiliari urbà per tal de
fomentar la relació entre veïns

Els patis compartits
Espais estàtics pavimentats sorgits
de la unio d'espais en desús o de
dimensions molt reduïdes de dues o
quatre cases. Nou accés a les
cases.

Els patis privats
Espais estàtics despavimentats
d´ús totalment privat d'un
habitage. S'han anat ampliant degut
a la proposta

Les cases
Habitatges existent amb
modificaions a l'interior per tal
de que millori la qualitat de vida
i la relació amb els veíns, tenint
en compte que la cuina es l'espai
menys privat d'una casa.
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Les cases
Habitatges existent amb molta
compartimentació i qualitat de vida
baix. Poca relació amb els veins
l'espai esterior

La vegetació és l'element principal
de la tanca, ja que és el que
donara privacitat al pati.
La vegetació més idonea per aquest
espai són lianes autòctones com
xuclamel (Lonicera implexa) o
vidalba (Clematis cirrhosa).
Algunes espècies de bardisses com ,
aranyo o aranyoner (Prunus
espinosa),  espinaler (Crataegus
monogina), Aladern    (Rhamnus
alaternus).Una altra de les que
funciona bé és la Parra verge.

Maó perforat

L'estratègia
d'estructura de la tanca
vegetal i la porta és la
mateixa. S'usen uns
pletines metal·liques
formant plafons que
posteriorment s'uniran
in situ entre ells. El
panell s'anirà "cosint"
amb cables que
soportaran la vegetació.
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