
F. CABALLERO 5-9
99 m2 de sostre

0 habitatges
0 empadronats

CORTADA 3
185 m2 de sostre
0 habitatges
0 empadronats

SEGUR 65
245 m2 de sostre

2 habitatges
3 empadronats

SEGUR 67-71
287 m2 de sostre

3 habitatges
2 empadronats

ISOP 1
230 m2 de sostre

7 habitatges
1 empadronats

CORTADA 5
59 m2 de sostre

2 habitatges
0 empadronats

CORTADA 7
74 m2 de sostre
3 habitatges
0 empadronats

CORTADA 9 (INDUSTRIAL)
350 m2 de sostre
0 habitatges
0 empadronats
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L'any 2000 s'acordà la redacció del Pla director de la Vall
d'Hebron com a instrument urbanístic participatiu que havia de
donar indicacions per a la resolució de determinades
problemàtiques d'aquesta àrea del Districte d'Horta-Guinardó.

Aquest procés va concloure amb el redactat d'un document amb
data de novembre del 2000 -centrat en l'estudi de la història del
territori, estat inicial de l'àrea i definició d'una diagnosi urbanística
i uns objectius i propostes generals referits al sistema d'espais
lliures, equipaments, activitats i xarxa viària- que va donar pas a
una segona etapa de verificació detallada de l'ordenació dels
sectors que presentaven més conflictes.

Un d'aquest sectors es corresponia amb l'àmbit de la Bòbila de la
Teixonera, la proposta d'ordenació del qual es donà per acabada
a finals del 2001.

Com a conseqüència d'aquests estudis i amb la finalitat de donar
contingut normatiu a les seves determinacions, en data 18 de
març de 2005 s'aprovà definitivament la Modificació del Pla
general metropolità de la Vall d'Hebron i la vessant immediata del
Parc de Collserola.

L'esmentada modificació tenia per objecte definir l'ordenació
d'una superfície global de 116,9 ha d'àmbit discontinu, d'acord
amb les directrius del Pla director de la Vall d'Hebron, abastant
tres peces: la Vall d'Hebron -amb els apèndixs del carrer Arenys i
el passeig Valldaura-, els terrenys immediats per sobre de la
Ronda i el vial previst pel planejament a través del parc forestal
de Collserola, a mitja vessant, d'interconnexió entre les
carreteres de la Rabassada i de Cerdanyola.

Per al desenvolupament de les seves determinacions, la
modificació del Pla delimita diversos àmbits de planejament
derivat a concretar per plans de millora urbana i plans especials
urbanístics.

 En l'àrea de la Teixonera, en els terrenys que configuren la
façana al carrer Coll i Alentorn i que suposen la transició entre el
barri de la Teixonera i els espais oberts de la vall, la modificació
del Pla delimita dos sectors independents; un a partir de peces
edificables previstes pel planejament objecte de modificació i que
configura el front a la ronda; l'altre prové de sòls afectats pel Pla
objecte de modificació amb front al carrer de Coll i Alentorn.
Aquest darrer àmbit és el que configura l'objecte del present Pla
de millora urbana

titularitat del sòl

planejament

parcel·lari

privada

pública

7b

18/6b

18/6b

5

7b equipament:

Superfície destinada: 6.412 m2
Ocupació: 50%
Altura màxima: pb+5 (22m)
Intensitat d'edificació: 2m2s/m2s

5 sistema viari

18 volumetria específica

6b sistema d'espais lliures

Emplaçament

Edifiació no habitada, una gran part està en ruines

Edifiació no habitada, en mal estat

Edificacions afectades per el planejament

Edifiació no habitada, en mal estat
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