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RESUM DE LES DETERMINACIONS DEL PLA
1. Fonament legal
Amb independència de que el present document ja incorpora com a figura urbanística el concepte
d’avanç en compliment amb les determinacions de la legislació urbanística vigent, és voluntat dels
ajuntaments de Vilablareix i Salt, promotors de la iniciativa pública, realitzar un tràmit d’avanç de
l’expedient amb l’objectiu de promoure la participació ciutadana mitjançant una informació pública
extraordinària. En aquest sentit, l’article 106 del RLU atorga aquesta capacitat a les administracions
competents:
Article 106. Informació pública de l’avanç de l’instrument de planejament
106.1 Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, prèviament a
l’aprovació inicial l’administració competent pot acordar publicar i sotmetre a informació pública avanços
dels instruments de planejament urbanístic.

3. Delimitació del sector
Els sector objecte d’avanç de pla parcial i divisió en subsectors es configura a partir d’uns sòls
urbanitzables delimitats als afores dels municipis de Vilablareix i Salt. Aquests sòls limiten al nord
amb la via rodada del Camí dels Carlins – Avinguda de La Pau, a l’est amb el límit de terme municipal
de Girona, al sud amb la C-65 i a l’oest amb l’AP-7.
Segons amidaments sobre aixecament topogràfic, en resulta una superfície total de 897.079m².
La delimitació del sector resta gràficament definida en tots els plànols d’informació i d’ordenació que
integren el present document.

4. Paràmetres vigents
Els paràmetres normatius vigents de cadascuna de les dues modificacions puntuals de Vilablareix i
Salt a tràmit, s’obté la superfície de sostre màxim per usos i de cessions mínimes pel total del sector:

(...)

total sector

106.5 Les previsions d’aquest precepte no són d’aplicació a l’avanç de pla que cal formular pel
desenvolupament per subsectors de planejament derivat, el qual es regeix pel què estableix l’article 114
d’aquest Reglament.

Per tant, es tracta d’un tràmit potestatiu i no preceptiu pel fet de tractar-se d’un avanç de l’Avanç de
Pla parcial i divisió en subsectors per tal de donar coneixement a la ciutadania d’aquest projecte. No
obstant, en virtut del punt 106.5, el contingut i les obligacions del document que es sotmet a avanç
resta subjecte a les condicions establertes a l’article 114 del RLU. És per això, que el present
document d’avanç voluntari fa referència a les alternatives i a la documentació ambiental i de
mobilitat.
El document que es presenti per a l’aprovació inicial (posterior a la informació pública d’aquest avanç)
anirà acompanya del pla parcial corresponent al primer subsector que es desenvolupi.

—

Ajuntament de Vilablareix. Carrer Perelló, sn, 17.180 Vilablareix (Girona)

—

Ajuntament de Salt. Plaça President Lluís Companys, sn, 17.190 Vilablareix (Girona)

La redacció del document correspon a MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats slp, amb NIF B64364193 i seu al carrer de Vilamarí 72-74, baixos, 08015 de Barcelona. El tècnic responsable de la
redacció del present document urbanístic és en Juan Antonio Manciñeiras Vaz-Romero, arquitecte.
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5. Proposta de l’Avanç d’ordenació
Més enllà de l’objectiu general de donar compliment a les determinacions establertes per la legislació
vigent en matèria urbanística, el present document d’avanç de planejament té com a objectius:
—

Establir els criteris per l’ordenació detallada del sector, definint una regulació general per als sòls
amb aprofitament privat i de sistemes, coherent amb els condicionants d’escala local i territorial i
que possibiliti el seu desenvolupament i execució mitjançant subsectors, de conformitat amb les
determinacions de les modificacions puntuals en tràmit.

—

Establir una divisió en subsectors que faciliti les iniciatives amb expectatives a curt, mig i llarg
termini i que a la vegada garanteixi el correcte funcionament dels subsectors, tant internament
com en la seva relació amb l’entorn i en els diferents estadis d’execució, en coherència amb les
preexistències.

—

Proposar una estratègia general de disposició de les zones verdes i equipaments que doti
d’estructura cívica tot el nou creixement així com la seva relació amb els teixits residencial
consolidat de Salt.

—

Proposar un model viari funcional i adequat que, a més, s’adapti a les diferents fases d’execució
previstes.

2. Promotor, iniciativa i redactor
El present tràmit d’avanç de l’Avanç de Pla parcial i divisió en subsectors de les zones de
desenvolupament urbà d’activitat productiva (DUP) i mixta (DUM) “Camí dels Carlins – Avinguda La
Pau” es formula i es tramita per iniciativa pública, emparada per la legislació vigent en matèria
urbanística i, concretament per l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Aquesta iniciativa correspon als dos ajuntaments amb
sòls implicats en el present expedient:

8 9 7 .0 7 8 ,7 2 m ² s
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L’ordenació que integra el present avanç de planejament es considera un marc general amb uns
criteris a complir, no obstant seran els plans parcials que desenvolupin cadascun dels subsectors els
que concretin la seva ordenació específica.
A partir d’aquesta ordenació s’han pogut definir uns paràmetres més específics per tal de garantir el
correcte desenvolupament i funcionament dels sòls del sector. Aquests paràmetres normatius són els
recollits a la següent fitxa:

Es conformarà un eix verd longitudinal que connecta (a la banda est del sector) el parc equipat previst i que transcorre
entremig dels sòls residencials amb un caràcter d'interrelació i connexió peatonal fins a la prolongació del carrer de Miquel
Martí i Pol (a la banda oest del sector) on formalitzarà un pol cívic (espais lliures i equipaments) en contacte amb el pol
comercial, d'arribada de les circulacions de vianants i accessible des del Camí dels Carlins.

SECTOR - Camí dels Carlins / Avinguda la Pau
1. CLASSIFICACIÓ: Sòl urbanitzable
2. OBJECTIUS: L'ordenació i el desenvolupament dels sòls del Sector - Camí dels Carlins / Avinguda la Pau

Es reservarà una gran peça de verd equipat a la banda est del subsector, en contacte amb el Torrent del Marroc.
Es conformarà una franja d'espai lliure equipat al llarg de tot el límit del sector en contacte amb la C-65 i l'AP-7/A-2.
Una reservarà una peça d'equipaments a l'encreuament de l'Avinguda la Pau amb la prolongació del carrer de Francesc
Macià per tal de relligar els teixits residencials existents amb els de nova creació.

3. PARÀMETRES GENERALS DEL SUBSECTOR
Superfície total de l'àmbit (m2 sòl)
Edificabilitat màxima:
(IEB)
(superfície sostre màxim)
(sostre màxim residencial)
Densitat màxima (1):
(habitatges/Ha)
Cessions mínimes per a sistemes:
Vialitat estructurant
Espais lliures
Equipament

897.079 m2
0,5351 m2st/m2s
480.038 m2st
183.287 m2st

7. CONDICIONS D'URBANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT
38,18%

29,66 hab/Ha
66.500 m2
148.833 m2
77.373 m2

6. CONDICIONS D'ORDENACIÓ DELS SISTEMES
VIARI ESTRUCTURANT
La compleció dels laterals del Camí dels Carlins i l'Avinguda la Pau.
La prolongació del carrer de Miquel Martí i Pol.
La integració de l'actual Passeig del Marquès de Camps.
La prolongació del carrer de Francesc Macià com a nou eix vertebrador urbà que connecta amb la C-65 i el seu nou enllaç.
La vialitat paral.lela a la C-65 que malli longitudinalment l'estructura transversal anterior.
ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS

7,41%
16,59%
8,62%

(1) El no mbre d’ habitatges es calcularà a raó de 110m2/habitatge lliure o habitatge pro tegit co ncertat, 90m2/habitatge pro tegit de règim general o
especial. Es po drà incrementar fins a co mplimentar la densitat màxima si l’ habitatge és pro tegit de llo guer amb un mínim de i 70m2/habitatge.

4. USOS
RESIDENCIALS
Ús dominant: Residencial habitatge (plurifamiliar i unifamiliar amb tipologia d'illa oberta o tancada)
Usos genèrics compatibles: Residència, comerç, serveis i tallers.
Usos incompatibles: Industrial, logística i transport.
PRODUCTIUS
Ús dominant: Industrial
Usos genèrics compatibles: Comerç (1), habitatge unifamiliar (2), serveis, magatzem, taller, logística i transport, infraestructura
de serveis.

El desenvolupament d'aquest sector comporta que els propietaris es faran càrrec del costos d'urbanització interna, així com de
les següents càrregues externes:
La reurbanització de la rotonda existent sobre la C-65 amb l'acondicionament de l'accès amb gir a dretes.
El nou enllaç a dos nivells sobre la C-65 amb el futur encreuament de la prolongació del carrer de Francesc Macià que
s'assumeix conjuntament amb el sector del Marroc (50%). Aquest sector construeix la rotonda a nivell.
Urbanització del lateral del Camí dels Carlins.
Soterrament de la línia d'alta tensió que travessa longitudinalment el sector.
Els projectes d'urbanització dels diferents subsectors podran definir fases d'execució de la urbanització ajustant-se a les
determinacions de l'article 169.2 del RU.
8. GESTIÓ
Sistema de Compensació.
Desenvolupament mitjançant un mínim de tres subsectors.
Cessió obligatòria i gratuïta del 15% de l'aprofitament urbanístic del sector.
9. REGULACIÓ GRÀFICA

Usos incompatibles: Habitatge plurifamiliar, residència.
(1) Específicament i pel que fa als establiments co mercials singulars, es co ntemplen els uso s que estiguin directament relacio nats amb el
desenvo lupament de l'activitat industrial prò pia del secto r amb una superfície de venda inferio r al 25% de la destinada a la pro ducció .
(2) Es permet únicament l'ús d'habitatge pel perso nal de vigilància, co nservació o guarda de l'establiment a raó d'un habitatge co m a màxim per

5. CONDICIONS D'ORDENACIÓ DE LES ZONES
SÒLS RESIDENCIALS
Es situen al nord del sector i al llarg de la prolongació del carrer de Francesc Macià.
Acolliran usos residencials amb terciari, serveis i petit comerç en planta baixa segons una IEN entre 1,10 i 1,80m2st/m2s
L'ordenació del Pla parcial integrarà l'edificació i el recinte existent del Sitjar, protegits pel Catàleg.
El Pla parcial preveurà el règim urbanístic transitori de l'habitatge existent al sud de l'àmbit.
SÒLS PRODUCTIUS
Els aprofitaments al nord del sector, en contacte amb el Camí dels Carlins, acolliran l'ús de gran comercial i gran comercial
territorial segons:
Parcel.la mínima de 50.000m2 i IEN entre 0,50 i 1,00m2st/m2s
Parcel.la mínima de 10.000m2 i IEN entre 0,50 i 1,00m2st/m2s
Els aprofitaments al sud del subsector, acolliran usos prioritàriament industrials i terciaris segons:
Parcel.la mínima de 25.000m2 i IEN entre 0,50 i 1,20m2st/m2s
Parcel.la mínima d'entre 500m2 i 10.000m2 i IEN entre 0,90 i 1,30m2st/m2s
AFECTACIONS
L'aprofitament residencial s'emplaçarà fora de l'àrea d'afectació aeronàutica.
Els sòls productius en contacte amb l'AP-7 tindran en compte la línia de risc per transport de mercaderies perilloses al llarg
d'aquesta via.
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Subsector 1

6. Proposta de divisió en subsectors
El present pla estableix els criteris per l’ordenació detallada del sector de conformitat amb l’ordenació
global fixada a les modificacions puntuals en tràmit que definien, entre d’altres, l’estructura bàsica
dels sistemes d’espais lliures i equipaments i la xarxa viària estructural. L’ordenació precisa tant dels
sistemes locals com de les tipologies edificatòries es desenvoluparà i concretarà en els diferents
plans parcials de cadascun dels subsectors delimitats en base als criteris normatius establerts en
aquest avanç. Per tant, les propostes del present document s’han d’entendre des de l’anàlisi d’un
model de creixement urbà sostenible adaptable a les necessitats de la societat i del territori. A tal
efecte, el pla preveu una ordenació general basada en tipologies flexibles adaptables a les
necessitats de la ciutadania.
Aquest aspecte gradual del desenvolupament requereix de la determinació d’una forquilla de
tipologies i consegüentment de valors econòmics capaços de garantir l’equilibri entre subsectors que
marca la llei i alhora permetre un desenvolupament gradual adaptable a les diverses necessitats del
territori i de la ciutadania.
Les actuals dinàmiques del mercat en el territori objecte d’aquest avanç han detectat una forta
demanda de sòls per a emplaçar activitats comercials i terciàries davant del gran centre comercial a
l’altra banda del Camí dels Carlins. La present divisió en subsectors té capacitat de donar prioritat al
desenvolupament d’aquests sòls que, en compliment de la legislació vigent en matèria de comerç,
podrien donar resposta a aquesta demanda actual.
6.1.

Descripció

El sector es divideix en tres subsectors: dos d’aquests subsectors es reparteixen pràcticament la
totalitat dels sòls i els aprofitaments i un, molt més petit, recull la planta de gas existent per tal que
pugui transformar-se de manera independent i sense obstaculitzar el desenvolupament de la resta del
sector:

Inclou tots els sòls de Vilablareix més una part de Salt. Limita al nord amb el Camí dels Carlins, a l’est
amb els subsectors 2 i 3, al sud amb l’enllaç de la C-65 amb l’AP-7 i a l’oest amb la pròpia AP-7. Té
una superfície total de 248.051m2.
Aquest subsector recull tots els sòls productius previstos que es situen en contacte amb el Camí dels
Carlins i la prolongació de l’eix viari del carrer de Miquel Martí i Pol. El seu desenvolupament es
considera prioritari i, per aquest motiu resta vinculat a la urbanització del lateral del Camí dels Carlins
i l’execució de la part corresponent del nou enllaç amb la C-65, al qual connectarà mitjançant
l’execució parcial de part del viari previst al subsector 3.
Subsector 2
Inclou els sòls ocupats per l’actual planta de gas. Limita al nord i a l’oest amb el subsector 1, i a l’est i
al sud amb el subsector 3, accessible des del vial existent de prolongació del Passeig del Marqués de
Camps. Té una superfície total de 11.178m2.
Aquest subsector recull una petita peça de sòl amb aprofitament industrial envoltada d’espais lliures i
vial. La seva execució no es considera prioritària pel fet que no aporta cap element d’estructura
general ni obstaculitza el desenvolupament de la resta de sòls.
Subsector 3
Inclou tota la franja llevant de sòls del sector. Limita al nord amb l’avinguda La Pau, a l’est amb el
Torrent del Marroc, al sud amb la C-65 i a l’oest amb els subsectors 1 i 2. Té una superfície total de
637.850m2.
Aquest subsector recull la totalitat dels sòls residencials previstos, així com bona la resta dels sòls
productius. Aporta gairebé tot el vial longitudinal previst, així com la prolongació del nou eix
vertebrador del carrer de Francesc Macià que connecta amb el nou enllaç amb la C-65. Incorpora la
traça del Camí de El Sitjar des de l’Avinguda La Pau fins a la franja de verd equipat en contacte amb
la C-65. Aquest camí rep un tractament de vial peatonal que enllaça els diferents espais lliures al seu
pas. Executa també el vial de prolongació del carrer d’Alfons Moré, i aporta dos peces d’equipament:
la més petita en contacte amb l’encreuament entre l’Avinguda La Pau i el carrer Francesc Macià i la
gran peça de sistemes com a parc equipat en contacte amb el Torrent del Marroc.
6.2.

Quadre de sòls i sostres per subsectors
TOTAL Sector Avanç PP

Subsector 1

Subsector 2

Subsector 3

sòl

897.078,72

100,00%

248.051,16

100,00%

11.177,68

100,00%

637.849,88

100,00%

viari

sistemes

137.957,47
188.153,18
124.368,65
15.262,26
465.741,56

15,38%
20,97%
13,86%
1,70%
51,92%

35.679,16
63.604,07
7.267,38
0,00
106.550,61

14,38%
25,64%
2,93%
0,00%
42,96%

1.368,83
1.682,50
0,00
0,00
3.051,33

12,25%
15,05%
0,00%
0,00%
27,30%

100.909,48
122.866,61
117.101,27
15.262,26
356.139,62

15,82%
19,26%
18,36%
2,39%
55,83%

zones

144.174,44
287.162,72
431.337,16

16,07%
32,01%
48,08%

0,00
141.500,55
141.500,55

0,00%
57,04%
57,04%

0,00
8.126,35
8.126,35

0,00%
72,70%
72,70%

144.174,44
137.535,82
281.710,26

22,60%
21,56%
44,17%

sostre

480.037,69

100,00%

111.350,14

100,00%

8.051,90

100,00%

360.635,64

100,00%

residencial (màxim)
productiu

183.287,43
296.750,26

0,00%
100,00% 2

0,00
8.051,90

0,00%
183.287,43
100,00% 3 177.348,22

50,82%
49,18%

espais lliures
equipaments
protecció de sistemes
residencial
productiu

38,18% 1
0,00
61,82% 2 111.350,14
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6.3.

7. CONDICIONS D'URBANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Fitxes normatives per subsectors

El desenvolupament d'aquest subsector comportarà que els propietaris es faran càrrec del costos d'urbanització interna, així
com de les següents càrregues externes:

Subsector 1
SUBSECTOR 1 - Camí dels Carlins

Ss1

1. CLASSIFICACIÓ: Sòl urbanitzable

Urbanització del lateral del Camí dels Carlins.
Urbanització parcial (12m de secció) del vial longitudinal que transcorre pel Subsector 3 i connecta amb el nou enllaç amb la
Soterrament de la línia d'alta tensió en el tram inclòs dins del subsector.
El subsector no assumeix la urbanització del tram del vial longitudinal central que transcorre pels seus sòls, serà el subsector 3
el que l'urbanitzi tot sencer en el moment del seu desenvolupament.

2. OBJECTIUS: L'ordenació i el desenvolupament del Subsector 1 - Camí dels Carlins
3. PARÀMETRES GENERALS DEL SUBSECTOR
Superfície total de l'àmbit (m2 sòl)
Edificabilitat màxima:
(IEB)
(superfície sostre màxim)
Densitat màxima:
(habitatges/Ha)
Cessions mínimes per a sistemes:
Vialitat estructurant
Espais lliures
Equipament
4. USOS

La reurbanització de la rotonda existent sobre la C-65 amb l'acondicionament de l'accès amb gir a dretes.
El nou enllaç a dos nivells sobre la C-65 amb el futur encreuament de la prolongació del carrer de Francesc Macià que
s'assumeix conjuntament amb el sector del Marroc (50%). Aquest subsector construeix la rotonda a nivell.

248.051 m2
0,45 m2st/m2s
111.350 m2st

El projecte d'urbanització del subsector podrà definir fases d'execució de la urbanització ajustant-se a les determinacions de
l'article 169.2 del RU.

- hab/Ha

8. GESTIÓ
El Pla parcial que desenvolupi el subsector establirà la gestió, el pla d'etapes i la divisió poligonal, si s'escau.

16.000 m2
50.194 m2
4.521 m2

6,45%
20,24%
1,82%

9. REGULACIÓ GRÀFICA

RESIDENCIALS
PRODUCTIUS
Ús dominant: Industrial
Usos genèrics compatibles: Comerç (1), habitatge unifamiliar (2), serveis, magatzem, taller, logística i transport, infraestructura
de serveis.
Usos incompatibles: Habitatge plurifamiliar, residència.
(1) Específicament i pel que fa als establiments co mercials singulars, es co ntemplen els uso s que estiguin directament relacio nats amb el
desenvo lupament de l'activitat industrial prò pia del secto r amb una superfície de venda inferio r al 25% de la destinada a la pro ducció .
(2) Es permet únicament l'ús d'habitatge pel perso nal de vigilància, co nservació o guarda de l'establiment a raó d'un habitatge co m a màxim per

5. CONDICIONS D'ORDENACIÓ DE LES ZONES
SÒLS RESIDENCIALS
SÒLS PRODUCTIUS
Els aprofitaments al nord del subsector, en contacte amb el Camí dels Carlins, acolliran l'ús de gran comercial i gran comercial
territorial segons:
Parcel.la mínima de 50.000m2 i IEN entre 0,50 i 1,00m2st/m2s
Parcel.la mínima de 10.000m2 i IEN entre 0,50 i 1,00m2st/m2s
Els aprofitaments al sud del subsector, acolliran usos prioritàriament industrials i terciaris segons:
Parcel.la mínima de 25.000m2 i IEN entre 0,50 i 1,20m2st/m2s
Parcel.la mínima d'entre 500m2 i 10.000m2 i IEN entre 0,90 i 1,30m2st/m2s
AFECTACIONS
Els sòls productius en contacte amb l'AP-7 tindran en compte la línia de risc per transport de mercaderies perilloses al llarg
d'aquesta via.
6. CONDICIONS D'ORDENACIÓ DELS SISTEMES
VIARI ESTRUCTURANT
La compleció del lateral del Camí dels Carlins.
La prolongació del carrer de Miquel Martí i Pol i la seva derivació, fora de l'àmbit del subsector, per anar a connectar la C-65 i
el nou enllaç.
ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS
Formalització d'un pol cívic (espais lliures i equipaments) en contacte amb el pol comercial, d'arribada de les circulacions del
gran eix verd longitudinal, i accessible des del Camí dels Carlins.
Es conformarà una franja d'espai lliure equipat al llarg de tot el límit del subsector en contacte amb la C-65 i l'AP-7.
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9. REGULACIÓ GRÀFICA

Subsector 2
SUBSECTOR 2 - Gas natural

Ss2

1. CLASSIFICACIÓ: Sòl urbanitzable
2. OBJECTIUS: L'ordenació i el desenvolupament del Subsector 2 - Gas natural
3. PARÀMETRES GENERALS DEL SUBSECTOR
Superfície total de l'àmbit (m2 sòl)
Edificabilitat màxima:
(IEB)
(superfície sostre màxim)
Densitat màxima:
(habitatges/Ha)
Cessions mínimes per a sistemes:
Vialitat estructurant
Espais lliures
Equipament
4. USOS

11.178 m2
0,72 m2st/m2s
8.052 m2st
- hab/Ha
0 m2
1.677 m2
0 m2

0,00%
15,00%
0,00%

RESIDENCIALS
PRODUCTIUS
Ús dominant: Industrial
Usos genèrics compatibles: Comerç (1), habitatge unifamiliar (2), serveis, magatzem, taller, logística i transport, infraestructura
de serveis.
Usos incompatibles: Habitatge plurifamiliar, residència.
(1) Específicament i pel que fa als establiments co mercials singulars, es co ntemplen els uso s que estiguin directament relacio nats amb el
desenvo lupament de l'activitat industrial prò pia del secto r amb una superfície de venda inferio r al 25% de la destinada a la pro ducció .
(2) Es permet únicament l'ús d'habitatge pel perso nal de vigilància, co nservació o guarda de l'establiment a raó d'un habitatge co m a màxim per

5. CONDICIONS D'ORDENACIÓ DE LES ZONES
SÒLS RESIDENCIALS
SÒLS PRODUCTIUS
Acolliran usos prioritàriament industrials i terciaris segons una IEN entre 0,90 i 1,30m2st/m2s
6. CONDICIONS D'ORDENACIÓ DELS SISTEMES
VIARI ESTRUCTURANT
ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS
Es completarà l'espai lliure de l'entorn mitjançant els sòls de la franja nord del subàmbit.
7. CONDICIONS D'URBANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament d'aquest subsector comportarà que els propietaris es faran càrrec del costos d'urbanització interna.
El desenvolupament del subsector haurà de garantir el manteniment del subministrament de gas actual i futur.
El projecte d'urbanització del subsector podrà definir fases d'execució de la urbanització ajustant-se a les determinacions de
l'article 169.2 del RU.
8. GESTIÓ
El Pla parcial que desenvolupi el subsector establirà la gestió, el pla d'etapes i la divisió poligonal, si s'escau.
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector.
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6. CONDICIONS D'ORDENACIÓ DELS SISTEMES

Subsector 3
SUBSECTOR 3 - Avinguda la Pau

Ss3

1. CLASSIFICACIÓ: Sòl urbanitzable
2. OBJECTIUS: L'ordenació i el desenvolupament del Subsector 3 - Avinguda la Pau
3. PARÀMETRES GENERALS DEL SUBSECTOR
Superfície total de l'àmbit (m2 sòl)
Edificabilitat màxima:
(IEB)
(superfície sostre màxim)
(sostre residencial màxim) (1) (2) (3)
Densitat màxima:
(habitatges/Ha)
Cessions mínimes per a sistemes:
Vialitat estructurant
Espais lliures
Equipament

637.850 m2
0,57 m2st/m2s
360.636 m2st
183.287 m2st

Es conformarà un eix verd longitudinal que connecta (a la banda est del sector) el parc equipat previst i que transcorre
entremig dels sòls residencials amb un caràcter d'interrelació i connexió peatonal fins a la prolongació del carrer de Miquel
Martí i Pol.

50,82%

41,71 hab/Ha
50.500 m2
96.962 m2
72.851 m2

VIARI ESTRUCTURANT
La compleció del lateral de l'Avinguda de la Pau.
La integració de l'actual Passeig del Marquès de Camps.
La prolongació del carrer de Francesc Macià com a nou eix vertebrador urbà que connecta amb el nou enllaç amb la C-65.
Compleció del vial longitudinal avançat pel Subsector 1 i que malla tota l'estructura viària transversal.
ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS

7,92%
15,20%
11,42%

(1) El no mbre d’ habitatges es calcularà a raó de 110m2/habitatge lliure o habitatge pro tegit co ncertat, 90m2/habitatge pro tegit de règim general o
especial. Es po drà incrementar fins a co mplimentar la densitat màxima si l’ habitatge és pro tegit de llo guer amb un mínim de i 70m2/habitatge.
(2) So bre el so stre residencial de no va creació s'aplicaran les reserves del 10% i el 20% que determina la legislació urbanística vigent per a destinar-les a
habitatge de pro tecció o ficial.
(3) Un mínim del 6% del so stre to tal que s'emplaci so bre sò ls residencials es destinarà o bligatò riament a uso s co mplementaris de l'habitatge.

4. USOS
RESIDENCIALS
Ús dominant: Residencial habitatge (plurifamiliar i unifamiliar amb tipologia d'illa oberta o tancada)
Usos genèrics compatibles: Residència, comerç, serveis i tallers.
Usos incompatibles: Industrial, logística i transport.
SÒLS PRODUCTIUS
Ús dominant: Industrial
Usos genèrics compatibles: Comerç, habitatge unifamiliar (1), serveis, magatzem, taller, logística i transport, infraestructura de
serveis.

Es reservarà una gran peça de verd equipat a la banda est del subsector, en contacte amb el Torrent del Marroc.
Es conformarà una franja d'espai lliure equipat al llarg de tot el límit del sector en contacte amb la C-65.
Una reservarà una peça d'equipaments a l'encreuament de l'Avinguda la Pau amb la prolongació del carrer de Francesc
Macià per tal de relligar els teixits residencials existents amb els de nova creació.
7. CONDICIONS D'URBANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament d'aquest subsector comportarà que els propietaris es faran càrrec del costos d'urbanització interna.
Soterrament de la línia d'alta tensió en el tram inclòs dins del subsector.
El Subsector 3 executarà la urbanització de tot el vial longitudinal central, incloent el petit tram que resta dins del Subsector 1
En relació al Passeig del Marquès de Camps, el subsector assumeix la seva re urbanització per tal d'adaptar la secció viària
prevista al nou entorn urbà.
El projecte d'urbanització del subsector podrà definir fases d'execució de la urbanització ajustant-se a les determinacions de
l'article 169.2 del RU.
8. GESTIÓ
El Pla parcial que desenvolupi el subsector establirà la gestió, el pla d'etapes i la divisió poligonal, si s'escau.
9. REGULACIÓ GRÀFICA

Usos incompatibles: Habitatge plurifamiliar, residència.
(1) Es permet únicament l'ús d'habitatge pel perso nal de vigilància, co nservació o guarda de l'establiment a raó d'un habitatge co m a màxim per indústria

5. CONDICIONS D'ORDENACIÓ DE LES ZONES
SÒLS RESIDENCIALS
Es situen al nord del subsector i al llarg de la prolongació del carrer de Francesc Macià.
Acolliran usos residencials amb terciari, serveis i petit comerç en planta baixa segons una IEN entre 1,10 i 1,80m2st/m2s
L'ordenació del Pla parcial integrarà l'edificació i el recinte existent del Sitjar, protegits pel Catàleg.
El Pla parcial preveurà el règim urbanístic transitori de l'habitatge existent al sud de l'àmbit.
SÒLS PRODUCTIUS
Els aprofitaments situats al sud del subsector acolliran usos prioritàriament industrials i terciaris segons parcel.les mínimes de
5.000m2 i una IEN entre 0,90 i 1,30m2st/m2s
AFECTACIONS
L'aprofitament residencial s'emplaçarà fora de l'àrea d'afectació aeronàutica.

Barcelona, març de 2.018

Juan Antonio Manciñeiras Vaz-Romero, arquitecte

Manel Parés Toll, arquitecte

MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats s.l.p.
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