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CARACT ERÍ ST I QUES I  OPORTUNI TATS  DE  LA  MANÇANA DE  L ’E I XAMPLE
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COMPARTIR I AMPLIAR per 
intensificar usos.

ÚS COMUNITARI per a la 
identitat de la mançana 
entre els veïns d’aquesta

ORDENANÇA DE REHABILITACIÓ I 
MILLORA DE L’EIXAMPLE
Profunditat edificable màxima: <30m
Construcció en PB: 1,5 la profunditat edifica-
ble. La resta es considera espai lliure d’interi-
or d’illa
Quan profunditat edificable és: <20m la 
profunditat edificable pot ser més que 1,5 la 
profnuditat si l’espai lliure d’interior d’illa és 
>1000m2

>20m (fins a 30m), l’espai interior d’illa no és 
edificable en PB. Haurà de ser destinat a 
espai enjardinat de titularitat privada. 

La malla quadriculada de l’Eixample dóna 
igual importància als carrers verticals que 
horitzontals, per tant les activitats en PB 
dónen per igual a tots els carrers de la 
mançana i exclou la façana que dóna a 
l’interior de l’illa. 

Quan apareix un linteriror d’illa i es 
redistribueix l’interior del local, aquests 
passen a ser passants.

Actualment la mançana és un conjunt d’edifi-
cis. En cap cas la mançana és l’edifici. Els 
usos de comunitat es repetieixen en tots els 
edificis. 

Pensar la mançana com a una sola comuni-
tat en comptes de ser un conjunt de comuni-
tats, fa pensar que hi ha usos que es podrien 
compartir entre edificis i per tant, entre veïns 
de tota la mançana. En aquest cas veiem que 
la introducció d’un ús pels habitants de la 
mançana, ajudaria a enfortir la comunitat i la 
identitat de la mançana. 

Construcció en altura a la corona exterior de 
la mançana. La profunditat de l’edificació i les 
dimensions de l’espai d’interior d’illa queden 
definides per ordenança, però no queda 
específicat a la profunditat a la que es situa 
aquest espai d’interior d’illa.

El pendent de l’Eixample del 4% de mar a 
muntanya correspon a gairebé una planta de 
diferència entre el carrer de sota i el de sobre 
d’una mançana.
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