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Sector desenvolupats anteriors al PGM (1976)
ANY 1976 - Polígons previstos pel PGM

ESTAT ACTUAL - Polígons existents anteriors al PGM 1976 i sense cap
modificació de planejament fins l’actualitat

1

2
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6
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Zona industrial (clau 22a)
Zona de desenvolupament industrial (clau 22b)

Sense pla parcial anterior al PGM
1.
2.

La seda de Barcelona (construcció anys 20)
Polígon industrial Apel·les Mestre (construcció anterior a 1976

Amb pla parcial
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PP Gran Via Sud (1960)
PP Sector Manso Mateu (1964)
PP polígon industrial del Consorsi de la Zona Franca (1967)
PP polígon industrial Pratenc (1968)
PP zona industrial sector Cal Saio (1968)
PP zona industrial sector Cal Alayo (1970)
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A
Aeroport
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A. Aeroport
VILADECANS

SANT BOI DE
LLOBREGAT

A.1
A.2
A.3

A.1

A.2

Sector logístic PR‐BS
Sector de la Viladeta
Ciutat aeroportuària Centre

EL PRAT DE
LLOBREGAT

A.3

A
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A. Aeroport
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:

Aeroport
PD

Plan director del Aeropuerto de Barcelona

1999

MPPGM

Modificació del sistema general Aeroportuari del PGM i ordenació de l’entorn immediat en els termes municipals del
Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà

2001

Sector logístic PR‐SB
PE

Pla especial subsitema aèra terminal càrrega o logística aeroport (PR‐SB)

2004

Sector Viladeta
PE

Pla especial d'ordenació de l'àmbit P.3.1 sector la Viladeta, de la ciutat aeroportuària

2005

Ciutat Aeroportuària centre
PE

Pla especial d'ordenació de l'àmbit de la Ciutat Aeroportuària Centre de l'Aeroport del Prat (Pla especial de l'àera
d'activitats complementàries i ordenació del subsistema de l'àrea terminal de passatgers)

2005
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A. Aeroport PDU – assignació d’usos
DESCRIPCIÓ
Preveu una sectorització segons els usos i
necessitats:
1. Sistema aeroportuari, amb subsistemes:
1.1. Subsistema de pistes i plataformes
1.2 Subsistema de suport a les
operacions aeronàutiques
1.3 Subsistema d’àrees terminals
passatgers
1.4 Subsistema d’àrea terminal de
càrrega
1.5 Subsistema d’activitats logístiques
1.6 Subsistema de suport al sistema
aeroportuari
1.7 Subsistema de protecció
1.7.a urbana
1.7.d protecció ambiental de la costa
1.7.c aeroportuària
1.8 Subsistema de infraestructura viària
básica de l’Aeroport
2. Àrea d’activitats comercials
3. Àrea de reserva
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A. Aeroport PDU – Àmbits indicatius a desenvolupar
DESCRIPCIÓ
Preveu i delimita àmbits de planejament
derivat per desenvolupar les diferents
parts de la ciutat aeroportuària.
P.1.Subsistema de recolzament a les
operacions aeroportuàries situat al
oest de l'accés de càrrega i al Norte
de la zona de servei de l’aeroport en
un futur.
P.2.Subsistema d’activitats logístiques
P.3.Subsistema de recolzament a les
operacions aeroportuàries i a l'àrea
d’activitats complementaries situades
al nord de la zona de servei i a l’oest
de l’accés a la terminal actual
P.4.Àrea d’activitats complementàries
situades al nord de la zona de servei i
a l’est de l’accés a la terminal actual.
P.5. Àrea de protecció urbana pertanyent
al subsistema de protecció.
P.6.Àrea de protecció mediambiental de
la costa, integrat al subsistema de
protecció
P.7. Àrea de protecció de l’aeroport,
integrat al subsistema de protecció
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A. Aeroport PDU – Delimitació de la Ciutat aeroportuària
DESCRIPCIÓ
Delimitació de la Ciutat
aeroportuària
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A.1 Sector logístic PR-SB
Aprovació definitiva Pla Especial 2004
Comprèn les illes 3-est i 3-oest, dins dels subsistemes
de l’àrea terminal de càrrega (1.4) i part del subsistema
d’activitats logístiques (1.5). Això és degut a la
necessitat d’ampliació de la zona logística prevista pel
PDU.
Reserves sistema espais lliures
-

-

Es va prioritzar els usos propis del sistema
estrictament aeronàutic per sobre de les zones
verdes. Per tant, la reserva és inferior al 10%.
Es compensa amb les reserves fetes en altres
àmbits desenvolupats com al Sector Viladeta amb
uns 21% o a la Ciutat Aeroportuària Centre amb un
26%.

Usos permesos:
•
•

Oficines d’empreses que donen servei a l’aeroport
Activitat logística
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A.1 Sector logístic PR-SB
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
23,66 ha.
SOSTRE
189.260 m²st
INDEX BRUT
0,80 m² sostre/m² sòl
INDEX NET
0,89 m² sostre/m² sòl
USOS

189.260 m²st
75.704 m²st
113.556 m²st

No residencial
oficines
logística
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

25.007 m²

11%

10.596 m²
14.411 m²

4%
6%

ZONES

211.569 m²
211.569

89%

TOTAL

236.576 m²

5 Sistema viàri bàsic
6 parcs i jardins urbans
2* logístic
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A.2 Sector Viladeta
Aprovació definitiva Pla Especial 2005
Comprèn l’àmbit P.3 delimitat pel PDU Aeroport, de
subsistema de recolzament aeroportuari i àrea d’activitats
complementàries.
Objectiu ordenació del sector:
Es concep com la façana de l’aeroport i l’accés a aquest
des de Barcelona per la C-31.
Usos permesos:
•
•
•
•
•

Oficines d’empreses que donen servei a l’aeroport
Hoteler
Magatzems
Serveis de lloguer de cotxes
Manteniment
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A.2 Sector Viladeta
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
23,79 ha.
SOSTRE
113.849 m²st
INDEX BRUT
0,48 m² sostre/m² sòl
INDEX NET
1,02 m² sostre/m² sòl
1,20 Suport sistema aeroportuari 1.6.b
0,80 Actividades complementarias ‐ transporte 2.3st
2,10 Oficinas ‐hoteles 2.3oh
USOS

0 m²st

Residencial
No residencial
1.6.b suport sistema aeroportuari
2.3.st transporte
2.3.oh oficinas ‐hoteles

113.849 m²st
31.093 m²st
59.388 m²st
23.368 m²st

ZONIFICACIÓ
CLAU

SISTEMES
4 serveis tècnics
5 Sistema viàri bàsic
6 parcs i jardins urbans
9 protecció sistemes

126.535 m²

53%

576 m²
44.982 m²
52.284 m²
28.693 m²

19%
22%

ZONES
2* 1.6.b Suport sistema aero.
2* 2.3st Actividades comple.
2* 2.3oh Oficinas ‐hoteles

111.276 m²
74.237
25.911
11.128

TOTAL

237.811 m²

47%
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A.3 Ciutat Aeroportuària Centre
Aprovació definitiva Pla Especial 2005
Comprèn els àmbits P3, P4, subsistema de recolzament
aeroportuari i àrea d’activitats complementàries, i P0,
subsistema d’àrees terminals de passatgers, del PDU
Aeroport.
Aquest sector no estava delimitat pel PDU, però va sorgir
com a conseqüència de l’estudi detallat de diversos sectors.
Objectiu ordenació del sector:
-

-

Es concep com un espai destinat a acollir les seus
corporatives d’empreses vinculades a la importació i
exportació, a la indústria aeronàutica, a companyies
aèries i altres vinculades al transit aeri, al turisme i a
empreses I+D.
Està previst que es desenvolupi en dues fases, degut a
la construcció del traçat ferroviari. Per tant hi ha
delimitats dos subàmbits de gestió i desenvolupament:
• Subàmbit 1 (S1). Inclou els sòls destinats a
activitats complementàries (clau 2)
• Subàmbit 2 (S2). Inclou els sòls destinats a àrees
terminals de passatgers (clau 1.3)

Usos previstos:
•
•
•
•
•

Oficines
Comercial
Restauració
Hoteler
Aparcament.
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A.3 Ciutat Aeroportuària Centre
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A.3 Ciutat Aeroportuària Centre
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
41,20 ha.
SOSTRE
315.030 m²st
INDEX BRUT
0,7647 m² sostre/m² sòl
INDEX NET

Error transcripció del
sòls en clau 6b

1,51

m² sostre/m² sòl

3,75

2.1 ‐ oficines + comercial (unitat IJ.1)

1,20

2.2 ‐ oficines + comercial (unitats A1, BC.1)

0,75

2.2 ‐ restauració + comercial (unitat H.1)

1,75

2.2h hoteler

1,20

2.2cc centre convencions

3,15

1.3a ‐ oficines + comercial (unitat E.2, D.2)

1,95

1.3a ‐ oficines + comercial (unitats E.4, F.4)

1,98

1.3a ‐ oficines + comercial (unitat D.3)

4,19

1.3a ‐ oficines + comercial (unitat F.3)

4,25

1.3a ‐ oficines + comercial (unitat G.2)

2,50

1.3a ‐ oficines + comercial (unitats G.3, H.2)

2,13

1.3a ‐ oficines + comercial (unitats G.4, H.4)

4,00
1,20

1.3a ‐ oficines + comercial (unitat I.4, D4)
1.3b ‐ oficines (unitats G.3, H.2bis, H.3, G.3bis. I.2, I.3, A.2,
B.2, C.2, C.3)

4,00

1.3b ‐ oficines + comercial (unitat I.4)
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A.3 Ciutat Aeroportuària Centre
PARÀMETRES URBANÍSTICS
USOS

315.030 m²st

No residencial
terciari
oficines
comercial
hoteler
Centre de convencions

94.597
124.217
52.070
33.612
10.534

m²st
m²st
m²st
m²st
m²st
m²st
m²st

ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

5 Sistema viàri bàsic
6 Parcs i jardins urbans (1)
2*
2*
2*
2*
2*
2*

ZONES
2.1 terciari
2.2 terciari
2.2h hoteler
2.2cc centre convencions
1.3a àrea terminal passatge
1.3b àrea terminal passatg
TOTAL

Error transcripció del
sòls en clau 6b

202.719 m²

49%

46.142 m²
156.577 m²

11%
38%

209.268 m²
51.751
29.486
19.207
8.778
49.690
50.356

51%

411.987 m²

NOTA (1) : Hi ha +84.216m² en la previsió del PP que en la transcripció al
refós de PGM (reprenta un 54% del que està previst)
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B
Entorn aeroport
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B. Entorn aeroport
VILADECANS

SANT BOI DE
LLOBREGAT

B.1
B.2
B.3

B.1
B.2
B.3

Mercaflor
Mas Blau I
Mas Blau II

EL PRAT DE
LLOBREGAT
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B.1 Mercaflor

Aprovació definitiva Pla Parcial 2008
Objectiu ordenació del sector:
Acollir el Mercat de la Flor (en aquell moment localitzat
dintre del recinte de Mercabarna a la Zona Franca).
Ordenació proposada
Atesa la singularitat de l’ús, la modificació de PGM i el PP
posterior defineixen paràmetres reguladors específics per a
aquest ús, en clau 10a*.
Usos previstos:
•
•

magatzem, exposició i venda a l’engròs
admetent també: oficines, comerç, servei relacionats
amb l’activitat del mercat. No s’estableixen unes
proporcions quantitatives per a cada ús, ja que són usos
que s’imbriquen en l’activitat del mercat.
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B.1 Mercaflor
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
4,06 ha.
SOSTRE
15.606 m²st
INDEX BRUT
0,38 m² sostre/m² sòl
INDEX NET
0,80 m² sostre/m² sòl
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

15.606 m²st
15.606 m²st

terciari
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

21.133 m²

52%

13.818 m²
5.283 m²
2.032 m²

34%
13%
5%

ZONES
10a*CL usos comercials, logístics i
industrials

19.507 m²

48%

TOTAL

40.640 m²

CLAU

5 viàri bàsic
6 arcs i jardins urbans
7 equipaments

19.507 m²
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B.1 Mercaflor
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
MPPGM

PGM Ajust sistema viari i sector SUD 10a entorn aeroportuari (PR_SB)

2006

PP

Pla parcial urbanístic del sector corresponent a la zona 10a en l'entorn del sistema aeroportuari

2008
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B.2 Mas Blau I
Aprovació definitiva Pla Parcial 1991
Altres modificacions posteriors: Mod PP 2006 / Mod PP 2007
Objectiu ordenació del sector
-

-

Dotar a l’aeroport de serveis directament relacionats amb
les activitats aeroportuàries, que ens aquell moments no
hi havia: hotels, aparcaments, terminals de taxis, etc.
Ordenar la façana de la via d’accés a l’aeroport

Ordenació proposada:
Es defineixen diferents tipus de zones segons el usos:
• Serveis aeroportuaris (clau A)
• Subministrament de carburant (clau E)
• Comercial (clau B):
• Hotelera (clau C)
• Indústria aparador (clau D). Usos: indústria de producció
de bens i serveis, limitat a la categoria 1ª, 2ª i 3ª, que
prioritzin les activitats representatives de les empreses,
habitatge limitat.
Usos principals previstos:
•
•
•
•
•

Serveis aeroportuaris
Terciari
Industrial
Comercial
Hoteler
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B.2 Mas Blau I
Error de transcripció al refós
de PGM. Hauria de tenir la
clau T-BD

PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
33,65 ha.
SOSTRE
102.633 m²st
INDEX BRUT
0,305 m² sostre/m² sòl
INDEX NET

Utilització de la clau 2 de
sistema aeroportuari com a
zona amb clau 2*

0,72 m² sostre/m² sòl
0,35 aeroport (terciari)
1,00 industrial aparador
0,30 comercial i serveis
0,49 hoteler
0,20 carburant/terciari
USOS

102.633
78.268
2.570
10.300
10.535
960

No residencial

terciari
comercial i serveis
hoteler
aeroportuari
benzinera

m²st
m²st
m²st
m²st
m²st
m²st

ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

4
5
6
7
2*
T‐D
T‐BD
HT
22a‐ED

193.703 m²

58%

serveis tècnics
viàri i protecció de sistemes (4)
arcs i jardins urbans (1)
equipaments (2)

4.244
134.387
45.416
9.656

m²
m²
m²
m²

40%
13%
3%

ZONES
aeroport (terciari) (3)
industrial aparador
comercial / ind.escaparate
hoteler
carburant/terciari

142.880
30.100
78.260
8.620
21.100
4.800

m²
m²
m²
m²
m²
m²

TOTAL

42%

336.583 m²

NOTA (1) : Hi ha -4.352m² en la previsió del PP que en la transcripció al refós de PGM
(reprenta un10% de menys)

El refós del PGM diferencia
11.900m² (9%) qualificats
amb clau 9

NOTA (2) : Hi ha +3.082m² en la previsió del PP que en la transcripció al refós de PGM
(reprenta un 32% de més)
NOTA (3) : Utilització de la clau 2 de sistema aeroportuari com a zona amb clau 2*
NOTA (4) : El refós del PGM diferencia 11.900m² (9%) qualificats amb clau 9
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B.3 Mas Blau I
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PE

PE Autovia de Castelldefels i acessos Aeroport ‐ Mas Blau I

1987

MPPGM

MPGM Autovia de Castelldefels i Aeroport ‐ Mas Blau I

1989

PP

Pla parcial Autovia de Castelldefels i accessos Aeroport ‐ Mas Blau I

1991

MOD PP

Modificació del Pla parcial Autovia de Castelldefels i accessos Aeroport ‐ Mas Blau I, referent a la Zona Comercial
clau b

2006

MOD PP

Modificació puntual del PP del secttor Mas Blau I referent a la clau E de subministrament de carburant

2007

MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità al Parc del Riu (1)

2012

(1) Àmbit de modificació discontinuo per traslladar sòls d'equipaments a l'àmbit del Parc del Riu, traslladant sòls de serveis
tècnics a altres sòls del terme municipal, com a l'àmbit del Mas Blau I i al de Sagnier
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B.3 Mas Blau II
Aprovació definitiva Pla Parcial 1991
Altres modificacions posteriors: Mod PP 1998 / Mod PP 2000
Objectiu ordenació del sector:
-

Implantar un recinte firal de mostres i exposicions
Ordenar la façana de la via d’accés a l’aeroport
Crear un coixí verd i d’activitats esportives a l’aire lliure al
llarg de l’accés a l’aeroport per al barri de Sant Cosme.
Establir un sistema de gestió per compensació per
l’obtenció gratuïta dels sòls del recinte firal.

Ordenació proposada
-

-

Per això es defineixen dos tipus de zones segons el usos:
• Activitats directament relacionades amb l’aeroport.
Tipus I (zona A-B)
• Activitats de suport a l’aeroport. Tipus II (zona C-D)
• Hotelera. Tipus II (zona G)
Les modificacions posteriors al PP només distribueixen
l'edificabilitat de diferent manera i permeten altres usos.

Estàndards
Part de sòl d'equipaments, 24.000m², es destinen a usos
esportius, i es situen dins de la zona verda del Parc de Sant
Cosme. Però aquests sòls és qualifiquen amb clau 6b pel
refós del PGM. Degut a això, el sòls en clau 6b en el refós de
PGM són molt majors als previstos pel planejament vigent
(uns 15.500²).
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B.3 Mas Blau II

Equipament firal

Serveis aeroportuaris

Usos principals previstos:
•
•
•
•

Serveis aeroportuaris
Terciari
Industrial
Equipament firal
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B.3 Mas Blau II

PARÀMETRES URBANÍSTICS

Error de transcripció al refós
de PGM. Hauria de tenir la
clau T

ÀMBIT
74,45 ha.
SOSTRE
226.642 m²
INDEX BRUT

Utilització de la clau 2 de
sistema aeroportuari com a
zona amb clau 2*

0,30 m² sostre/m² sòl
INDEX NET
0,92 m² sostre/m² sòl
0,60 aeroport.Ordenació I (A‐B) (3)
1,18 terciari
1,35 terciari. Hoteler (G)
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

226.542 m²st
129.675 m²st
19.073 m²st
10.125 m²st
67.669 m²st

terciari (prat)
terciari (sant boi)
hoteler
aeroportuari
ZONIFICACIÓ

498.134 m²

67%

Sistema viàri bàsic
Parcs i jardins urbans
Equipaments (1)
Equipament firal (2)

SISTEMES

152.628 m²
159.745 m²
29.781 m²
155.980 m²

20%
21%
4%
21%

ZONES
aeroport.Ordenació I (A‐B) (3)
terciari. Ordenació II (C‐D)
terciari. Ordenació II ( E).

246.407 m²
112.782 m²
92.665 m²
33.460 m²
7.500 m²

33%

CLAU

5
6
7b
7c
2*
T
T
HT

terciari. Tipus ordenació II (G)

TOTAL

Aquests sòls en clau 6b
estan destinats a acollir
24.000m² d’equipament
esportiu

744.541 m²

NOTA (1) : Part de sòl d'equipaments, 24.000m², es destinen a equip. esportiu i es
situen dins de la zona verda del Parc de Sant Cosme.
Es per això que aquests sòls d'equipaments no surten zonficats en el plànol refós de
PGM.
Degut a això, el sòls en clau 6b qualificats en el plànol refós de PGM són molt majors
als previstos pel planejament, al voltant de +15.500².
NOTA (2) : Se li assigna un sostre màx. de 12.000m²
NOTA (3) : Utilització de la clau 2 de sistema aeroportuari com a zona amb clau 2*
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B.3 Mas Blau II
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
MPPGM

Modificació del Pla general metropolità a la zona aeroportuària del Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat

1991

PP

Pla parcial Mas Blau II Zona Aeroportuària (PR‐BS)

1991

MPPGM

MPGM Zona Aeroportuària (Clau 10a) Sector Mas Blau II

1998

MOD PP

Modificació de Pla parcial Mas Blau II Zona Aeroportuària (PR‐BS)

1998

MOD PP

Modificació de Pla parcial Mas Blau II, polígon 1, illa 9

2000

30

c
Polígons industrials
del Prat de Llobregat
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C. Polígons industrials del Prat de Llobregat

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

EL PRAT DE
LLOBREGAT

Manso Mateu
Enkalene
Ca l'Aiao
Apel.les Mestre
Entorn de la Seda
Estruch
Cal Saio

C.3
C.2
C.1

C.5

C.4

C.7
C.6
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C.1 Polígon Manso Mateu

Aprovació definitiva Pla Parcial 1964
Sector desenvolupat abans de la redacció del PGM.
L’any 1993 es va redactar el PERI per tal de recollir les
determinacions de les modificacions de PGM anteriors per
adaptar la xarxa viària adequant-la al planejament vigent, tot
mantenint la superfície de sistemes i per tant de zones i
l’edificabilitat.
Usos principals previstos:
Industrial
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C.1 Polígon Manso Mateu
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
32,57 ha.
SOSTRE
548.190 m²st
INDEX BRUT
1,68 m² sostre/m² sòl
VOLUM MÀX. EDIFICABLE
9,00 m3/m² parcel.la
EDIFICABILITAT
2,00 m² sostre/m² sòl
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

548.190 m²st
548.190 m²st

industrial
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

51.651 m²

16%

48.007 m²
3.644 m²

15%

ZONES

274.095 m²
274.095

84%

TOTAL

325.746 m²

5 vialitat
9 sistemes generals
22a industrial

NOTA: Sector desenvolupat anterior al PGM
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C.1 Polígon Manso Mateu
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PP

Pla Parcial Sector Manso Mateu

1964

MOD PP

Modificació PP Manso Mateu (1)

1974

PERI

P.E.R.I. Sector industrial Manso Mateu (2)

1981

MOD
ORDENA

Modificació ordenances edificació dels sector industrials Manso Mateu, Enkalene i Ca l'Alaió

1993

(1) Anulat, però la modificació proposada del traçat viari queda recollida al PERI
(2) Planejament per adaptar el PP al traçat de viari recollit en el PGM
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C.2 Polígon Enkalene
Aprovació definitiva Mod. puntal de PGM 2009
Sector desenvolupat abans de la redacció del PGM. L’any
1964 es va redactar el PP del Sector industrial Enkalene.
L’any 2009, es va redactar la MPPGM en l’àmbit del
polígon, ja que una part substancial del sòl estaven fora
d´ús, tot i la presència de la Seda de Barcelona.
Objectiu ordenació del sector
-

Mantenir l’edificabilitat del sector definida pel PP
Millora de la permeabilitat de la trama urbana definint
una nova estructura viària i d’espais lliures.
Diversificar els usos associats a la indústria

Ordenació proposada
-

Per diversificar els usos es creen subclaus noves de la
clau 22a:
• subzona 22a / e1. Oficines, hotel i comercial
complementari
• subzona 22a / e2. Terciari / Comercial / Industrial
• subzona 22a / e3. Industrial
• subzona 22a / e4. Centre negocis

Usos principals previstos:
•
•
•

Terciari (oficines / comercial / cultural / recreatiu /
esportiu / hoteler)
Industrial
Centre de negocis
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C.2 Polígon Enkalene

Seda de Barcelona
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C.2 Polígon Enkalene
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
28,24 ha.
SOSTRE
458.252 m²st
INDEX BRUT
1,62 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
2,97 m² sostre/m² sòl
3,70 zona 22a / e1
4,70 zona 22a / e2
2,00 zona 22a / e3

22a industrial

4,30 zona 22a / e4
2,00 zona 22a
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

458.252 m²st
101.434 m²st
73.382 m²st
114.774 m²st
74.730 m²st
93.932 m²st

industrial
22a/e1 oficines / hoteler / comerç
22a/e2 Comerç / terciari
22a/e3 Industrial
22a/e4 Centre de negocis
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

128.211 m²

45%

99.078 m²
734 m²
28.399 m²

35%
0,3%
10%

ZONES

154.180 m²
50.717
19.833
24.420
37.365
21.845

55%

TOTAL

282.391 m²

5 vialitat
6a parcs i jardins actuals
6b parcs i jardins de nova creació

22a
22a / e1
22a / e2
22a / e3
22a / e4

industrial
terciari
terciari
industrial
centre negocis
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C.2 Polígon Enkalene
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PP

Pla Parcial Sector Enkalene

1964

MOD PP

Modificació PP Sector Enkalene

1966

MOD
ORDENA

Modificació ordenances edificació dels sector industrials Manso Mateu, Enkalene i Ca l'Alaió

1993

MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità al polígon industrial Enkalene (1)

2009

(1) Modificació per augmentar l'activitat económica en el sector (parcialment buit, tot i la presència de la Seda de
Barcelona)
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C.3 Polígon Ca l’Alaió
Aprovació definitiva Pla Parcial 1970
Sector desenvolupat abans de la redacció del PGM.
Amb la redacció del Pla parcial es van definir els paràmetres
necessaris per acollir indústria mitjana.
Usos principals previstos:
Industrial
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C.3 Polígon Ca l’Alaió
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
11,03 ha.
SOSTRE
160.490 m²st
INDEX BRUT
1,45 m² sostre/m² sòl
VOLUM MÀX. EDIFICABLE
9,00 m3/m² parcel.la
EDIFICABILITAT
2,00 m² sostre/m² sòl
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

160.490 m²st
160.490 m²st

industrial
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

30.061 m²

27%

17.906 m²
10.724 m²
1.431 m²

16%
10%
1%

ZONES

80.245 m²
80.245

73%

TOTAL

110.306 m²

3 ferroviari
5 vialitat
6b parcs i jardins urbans
22a industrial

NOTA: Sector desenvolupat anterior al PGM
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C.3 Polígon Ca l’Alaió
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PP

P.P. ZONA INDUSTRIAL SECTOR CAL ALAYO

1970

MOD
ORDENA

Modificació ordenances edificació dels sector industrials Manso Mateu, Enkalene i Ca l'Alaió

1993
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C.4 Polígon Apel·les Mestres
Aprovació definitiva Pla especial de reforma interior
1984
*No s'ha trobat el document del PERI
Sector desenvolupat abans de la redacció del PGM.
Usos principals previstos:
Industrial
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C.4 Polígon Apel·les Mestres
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
8,88 ha.
SOSTRE
106.531 m²st
INDEX BRUT
1,20 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
2,00 m² sostre/m² sòl total
USOS

106.531 m²st
106.531 m²st

No residencial

industrial
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

35.527 m²

40%

29.967 m²
5.560 m²

34%
6%

ZONES

53.265 m²
53.265

60%

TOTAL

88.792 m²

5 vialitat
6b parcs i jardins urbans

22a industrial

NOTA: No s'ha trob at el document del PERI
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C.4 Polígon Apel.les Mestres
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PERI

P.E.R.I Apel.les Mestre, Av. Remolar, Penedès i Vall d'Aran

1984
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C.5 Polígon Entorn Seda
Per aquest sector no s’ha trobat cap figura de
planejament que el reguli.
Només hi ha una modificació puntual de PGM, del 1995, que
afecta al cantó nord est del sector, per ampliar el sòl
industrial. L’objectiu d’aquest pla era:
Reconsiderar la xarxa viària per fer-la compatible amb les
previsions relacionades amb l’accés al sistema portuari i
amb la consolidada en el procés d’urbanització del sector
industrial Estruch.
Usos principals previstos:
Industrial
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C.5 Polígon Apel.les Mestres
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
15,93 ha.
SOSTRE
259.128 m²st
INDEX BRUT
1,626 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
2,00 m² sostre/m² sòl total
USOS

0 m²st

Residencial

259.128 m²st
259.128 m²st

No residencial

industrial
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

3 ferroviari
5 vialitat

29.773 m²

19%

6.242 m²
23.531 m²

15%

ZONES

129.564 m²
129.564

TOTAL

159.337 m²

22a industrial

81%

NOTA: Sector sense cap figura de planejament qui el reguli
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C.5 Polígon Entorn Seda
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
MPPGM

Modificació del Pla General Metropolità Xarxa viària bàsica que afecta la ronda de Llevant (b‐250), l'accés al Prat i el
carrer de les Moreres (1)

1995

(1) Només modifica una part petita del sector
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C.6 Polígon Estruch

Aprovació definitiva Pla Parcial 1980
Altres figures de planejament posteriors: No hi ha hagut
augment d’edificabilitat ni de sòl edificable
Objectiu ordenació del sector:
-

-

Desenvolupar el sòl urbanitzable programat que preveia el
PGM, de sòl industrial.
Els usos previstos eren industrials de grau I i grau II, per
poder ubicar petita industrial, tallers, magatzems en la part
més propera a la trama urbana.
Amb posterioritat, l’any 2000, es va aprovar la modificació
del PP per tal d’alliberar d’ús industrial els sòls limítrofs al
riu Llobregat per tal de garantir l’ús públic d’aquests,
transformant aquests sòls en espais verd i protecció de
sistemes.

Usos principals previstos:
•
•

Industrial
Logístic (permès amb la Mod. de pla parcial del 2011)
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C.6 Polígon Estruch
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
48,35 ha.
SOSTRE
212.763 m²st
INDEX BRUT
0,44 m² sostre/m² sòl
INDEX NET
0,94 m² sostre/m² sòl
0,91 22a 1‐IA
1,00 22a 2‐IE
1,00 22a 3‐IE
1,00 22a* terciari
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial
22a 1‐IA
22a 2‐IE
22a 3‐IE
23a 3‐IE

212.763 m²st
126.135 m²st
61.307 m²st
22.773 m²st
2.548 m²st

industrial / magatzem
industria grau I. entre mitgeres
industria grau II. entre mitgeres
terciari

ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

4 serveis tècnics
5 Sistema viàri bàsic
6 Parcs i jardins urbans
7b Equipaments (1)
9 protecció de sistemes
22a 1‐IA
22a 2‐IE
22a 3‐IE
22a*

256.625 m²

53%

1.472 m²
133.408 m²
60.219 m²
52.359 m²
9.167 m²

28%
12%
11%

ZONES
industrial grau I. aillada
industria grau I. entre mitgeres
industria grau II. entre mitgeres
industria grau II. entre mitgeres

226.910 m²
138.306 m²
61.307
24.112 m²
3.185 m²

TOTAL

483.535 m²

47%

NOTA (1) : Hi ha -3.378m² en la previsió del PP que en la transcripció al refós de PGM
(representa un 6% de menys)
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C.6 Polígon Estruch
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PP

Pla parcial del Polígon industrial Estruch

1980

MOD PP

Modificació del Pla parcial Estruch (1)

1990

MPPGM

Modificació del Pla General Metropolità Xarxa viària bàsica que afecta la ronda de Llevant (b‐250), l'accés al Prat i el
carrer de les Moreres (1)

1995

MOD PP

Modificació del Pla parcial Estruch al front fluvial del Llobregat

2000

PMU

Pla de millora urbana al carrer de les Moreres, tram avinguda de Josep Anselm Clavè ‐ carrer d'Ignasi Iglesias

2008

MOD PP

Modificació puntual del Pla parcial Estruch referent a l'ús de magatzem (2)

2012

MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità al Parc del Riu (3)

2012

(1) No augmenta edificabilitat ni sòl edificable, però s'ajusta al projecte de compensació. Per tant, reajusta les
(2) Només es regula la implantacio de l'ús logístic, sense modificar els usos existents
(3) Àmbit de modificació discontinuo per traslladar sòls d'equipaments a l'àmbit del Parc del Riu, traslladant sòls de serveis
tècnics a altres sòls del terme municipal, com a l'àmbit del Mas Blau I i al de Sagnier
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C.7 Polígon Cal Saio
Aprovació definitiva Pla Parcial 1968
Sector desenvolupat abans de la redacció del PGM.
El polígon industrial va ser definit per un pla parcial l’any
1968.
-

Dins de l’àmbit d’aquest pla parcial també es regulaven
sòls residencials.
Per tant, les reserves de sistemes que corresponent al sòl
industrial es troben en l’àmbit del pla parcial, sense
diferenciar-se dels de residencials.

Amb el PERI de 1984 es defineixen els paràmetres
urbanístics per a casa ús i zona, així com les condicions de
l’edificació.
Usos principals previstos:
Industrial

Àmbit PERI
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C.7 Polígon Cal Saio
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
3,59 ha.
SOSTRE
45.418 m²
INDEX BRUT
1,267 m² sostre/m² sòl
VOLUM MÀX. EDIFICABLE
9,00 m3/m² parcel.la
EDIFICABILITAT
2,00 m² sostre/m² sòl
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

45.418 m²st
45.418 m²st

industrial
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

5 vialitat

13.143 m²

37%

13.143 m²
ZONES

22.709 m²
22.709

TOTAL

35.852 m²

22a industrial

63%

NOTA: Sector desenvolupat anterior al PGM
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C.7 Polígon Cal Saio
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PP

Pla Parcial Zona industrial Sector Cal Saio

1968

PERI

PERI Cal Saio

1992
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D
Entorn del Port
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D. Entorn del Port
EL PRAT DE
LLOBREGAT

BARCELONA

D.1 Pratenc
D.2 ZAL (Zona d'activitats logístiques)

D.1
ECOPARC

DEPURADORA

LÍMIT DEL
PORT DE
BARCELONA

D.2

LÍMIT DEL PORT DE
BARCELONA
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D. Entorn del Port
-

Figures de planejament a l’entorn del port i de la llera del riu Llobregat:
MPPGM
PE

MPG i redacció del PE Zona Costenera (1)

1986

MPPGM

Modificació del Pla General Metropolità de Barcelona, referent a l’emplaçament de la depuradora confrontant amb la
nova llera del riu Llobregat i l’ordenació de l’entorn. (2)

1998

(1) (2) Aquesta modificació determina la delimitació del sector de l'ampliació del Port, de la ZAL, del Pratenc, i de la
Zona Franca
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D. Entorn del Port
MPGM i redacció del PE Zona
Costanera (1993)

ecoparc

La modificació de PGM ordena de forma global
la zona costanera, especialment la de l’àrea
metropolitana.
En la zona del delta del Llobregat es defineix
la desviació del riu Llobregat, condicionant
l’ordenació del Delta. Per tant, es redefineix el
límit del polígon Pratenc.

DESVIAMENT RIU

Aquesta modificació també defineix que part
dels sòls de la llera antiga es destinin a serveis
tècnics per localitzar-hi una depuradora. I
modifica els sòls que acolliran l’Ecoparc, per a
que adaptar-la millor al límit del port.

depuradora
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D. Entorn del Port
MPGM referent a l’emplaçament de la
depuradora confrontant amb la nova llera
del riu Llobregat i l’ordenació de l’entorn
(1998)
Amb aquesta modificació de PGM es defineix la
zonificació de l’entorn del delta del Llobregat per
encabir:

-

La depuradora del riu Llobregat
El desviament del riu
Els accessos viaris i ferroviaris del Port
La zona d’activitats logístiques
La reserva natural del delta del Llobregat.
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D. Entorn del Port
MPGM referent a l’emplaçament de la
depuradora confrontant amb la nova llera
del riu Llobregat i l’ordenació de l’entorn
(1998)
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D.1 Polígon Pratenc
Aprovació definitiva Pla Parcial 1968
Sector desenvolupat abans de la redacció del PGM.
Amb posterioritat, es va reajustar el límit del polígon industrial,
degut a l’emplaçament de la depuradora.
Usos principals previstos:
Industrial

61

D.1 Polígon Pratenc
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
63,95 ha.
SOSTRE
927.718 m²st
INDEX BRUT
1,451 m² sostre/m² sòl
VOLUM MÀX. EDIFICABLE
9,00 m3/m² parcel.la
EDIFICABILITAT
2,00 m² sostre/m² sòl
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

927.718 m²st
927.718 m²st

industrial
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

5 vialitat

175.656 m²

27%

175.656 m²
ZONES

463.859 m²
463.859

TOTAL

639.515 m²

22a industrial

73%

NOTA: Sector desenvolupat anterior al PGM
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D.1 Polígon Pratenc
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PP

Plan parcial de ordenación del polígono industrial "Pratense" sito en el termino municipal de Prat de llobregat

1968

PE

Plan especial de reajuste de alineaciones del sector norte del polígono Pratense

1980

PE

Pla especial adaptació àmbit zona 22a polígon industrial. Pratenc ‐ C/Tàrrega, Lleida,…

1984

MPPGM
PE

MPG i redacció del PE Zona Costenera (1)

1984

MPPGM

Modificació del Pla General Metropolità de Barcelona, referent a l’emplaçament de la depuradora confrontant amb la
nova llera del riu Llobregat i l’ordenació de l’entorn. (2)

1998

(1) (2) Aquesta modificació determina la delimitació del sector de l'ampliació del Port, de la ZAL, del Pratenc, i de la
Zona Franca
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D.2 ZAL (Zona d'activitats logístiques)
Aprovació definitiva Pla especial 2001
Altres modificacions posteriors: Mod PE 2004 / Mod PE 2009 /
Mod PE 2010 / Mod PE 2014
La Zal es situa dins de l’àmbit del port. Per tant, es desenvolupa
segons el “Convenio de Cooperación en infraestructuras y
Medio ambiente” del Delta del Llobregat.
Objectiu ordenació del sector:
-

-

Definir una àrea destinada al desplegament d’activitats de
magatzem, distribució, i assemblatge de mercaderies,
materials i productes o components industrials, vinculada a
les activitats portuàries.
Definir els accessos vials i ferroviaris del Port i la ZAL.

Ordenació proposada
-

-

Es defineixen 4 tipus de zones, segons els usos:
• Zona logística
• Zona de serveis generals
• Zona de serveis de vehicles
• Zona d’activitats mixtes
També es defineixen els criteris de tractament de les
indústries preexistents i en funcionament dins de la ZAL i es
delimiten uns enclavaments.

Usos principals previstos:
Logístic
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D.2 ZAL (Zona d'activitats logístiques)
Indústries preexistents. ENCLAVAMENTS
-

-

-

Es defineixen uns enclavaments corresponents a les
indústries preexistents, compatibles amb l’ordenació
proposada.
Aquests disposen un règim diferent al de la resta de
la ZAL, de manera transitòria mentre mantinguin la
seva activitat. Un cop cessi l’activitat s’incorporaran a
l’activitat logística.
Aquesta transitorietat queda recollida al Pla especial
d’ampliació del port de Barcelona Zona d’activitats
logístiques (ZAL) (2001) i Modificació puntual del
PEZAL (2003)
Disposició transitòria. ENCLAVAMENTS

•

•

•
•

Àrees edificades del Polígon industrial Pratenc, es
qualifiquen de sistema general portuari, mantenint la
qualificació vigent.
Fins que no cessi l’activitat es regiran per la
normativa de PGM, aplicable a les zones industrial
referent a les condicions de l’edificació (art. 350.1 d
eles NNUU), per poder ampliar i adaptar les
instal·lacions a les noves necessitats de les activitats
Edificabilitat neta: 2m²st/m²sòl
La nova activitat logística podrà ser de titularitat
privada si en un termini de 4 anys s’inicia l’activitat
per part d’un operador logístic, des del cessament de
l’activitat industrial. Si no serà d’aplicació el sistema
d’expropiació

Enclavament
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D.2 ZAL (Zona d'activitats logístiques)
Disposicions addicionals
Disposició addicional 1
Disposició
addicional 1

Disposició
addicional 2

Suspensió de les determinacions establertes pel PE en l’àmbit de la llera fins que es
concreti els accessos ferroviaris
“1 .- Quedarà en suspens l'execució de l'ordenació urbanística establerta pel Pla Especial
per a regular la superfície compresa entre les dues avingudes principals "d'accés i
distribució de l'àmbit, excloses aquestes avingudes i excepció feta, així mateix, de les
connexions necessàries entre les superfícies situades a ambdós costats de la llera actual
del riu Llobregat, d'acord amb el plànol 9A, mentre no es determini per l'organisme
competent l'existència i, en el seu cas, situació, disseny i dimensió de la futura estació de
formació de trens per a mercaderies, així com l'accés ferroviari al Port de Barcelona que
han servit de base al Pla Especial de conformitat amb els estudis i plans vigents en
l'actualitat.
2.- Aquesta suspensió es mantindrà fins que no s'hagin acabat completament les obres
previstes pel desviament del riu Llobregat, o com a mínim hagin transcorregut quatre anys
des de l'aprovació definitiva del Pla Especial. Produït el desviament o transcorreguts els
quatre anys a que es refereix el paràgraf anterior, serà plenament executable l'ordenació
prevista pel Pla Especial per a la superfície compresa entre les dues avingudes principals
de l'àmbit.
3.- Igualment i en qualsevol cas, serà executable el Pla Especial pel que fa a l'esmentada
superfície, si definits per l'organisme competent els aspectes que han determinat la
suspensió, aquesta definició no afecta a la regulació prevista pel Pla Especial per a la
superfície suspesa d’execució.
4.- En el supòsit que, vigent la suspensió, els estudis corresponents determinessin un
accés ferroviari al Port de Barcelona o una estació de formació de trens per a mercaderies
incompatible amb l'ordenació prevista pel Pla Especial per a la superfície compresa entre
les dues avingudes principals de l'àmbit, es tramitarà a aquests efectes una modificació
puntual del Pla Especial pel que fa a l'esmentada superfície que haurà de resoldre les
diferents qüestions que es plantegin tant pel que fa a la Zona d'Activitats Logístiques com
pel què es refereix a la pròpia infraestructura ferroviària.”
Resta pendent
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D.2 ZAL (Zona d'activitats logístiques)
Disposició
addicional 1

Disposicions addicionals
Disposició addicional 2
Suspensió de l’execució de l’ordenació en el terrenys que s’han de guanyar al mar en
conseqüència de l’ampliació del port.

Disposició
addicional 2

“Mentre que, d’acord amb la legislació vigent i previs els tràmits que s'escaiguin, no s’executin
les obres d’infraestructures portuàries que estabilitzin el litoral, quedarà igualment en suspens
l’execució de l’ordenació urbanística establerta pel PE respecte als terrenys que s’han de
guanyar al mar com a conseqüència l’ampliació del Port de Barcelona aigües en dins, així com
respecte a les superfícies en terra que puguin caracteritzar-se com a zona marítimo-terrestre
segons la llei de costes.”
Actualment ja s’ha executat l’ampliació del port. Per tant, l’ordenació final varia de la
proposada pel PE, i queda recollida en la MPE d'ampliació del Port de Barcelona (Zona
d'Activitats Logístiques- ZAL) a la Zona de serveis Generals 1 (ZSG1) del 2010.
Disposició addicional 3
Vials en front de ponent, entre l’actual carrer A de la Zona Franca i la futura depuradora seran
de domini públic municipal. Seran de cessió gratuïta i urbanitzats als respectius ajuntaments
de Barcelona i el Prat del Llobregat.
“Per tal de garantir la coherència i continuïtat de la xarxa viària intermunicipal exterior a la
delimitació de la ZAL, els vials incorporats dins de l’àmbit del pla especial en el front de
ponent, entre l’actual carrer A de la Zona Franca i la futura depuradora del Llobregat, serà de
domini públic municipal i hauran d'ésser cedits gratuïtament i urbanitzats als respectius
Ajuntaments de Barcelona i del Prat de Llobregat.”
Resta pendent

2010 - MPE d'ampliació del Port de Barcelona (Zona
d'Activitats Logístiques- ZAL) a la Zona de serveis Generals 1
(ZSG1)
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D.2 ZAL (Zona d'activitats logístiques)
Evolució de la ZAL degut a la modificacions del planejament vigent
1

2001 - Pla especial d’ampliació del port de
Barcelona - Zona d’activitats logístiques (ZAL).

2

2001 - PE d’ampliació del port de Barcelona - Zona
d’activitats logístiques (ZAL). Terme municipal Prat
de Llobregat. Text refós
Canvi de qualificació a clau 1a, de la zona en
suspensió en el terme municipal del Prat de
Llobregat. Per tant, pèrdua de sòl de zona i de
sostre.

3

2010 - MPE d'ampliació del Port de Barcelona (Zona
d'Activitats Logístiques- ZAL) a la Zona de serveis
Generals 1 (ZSG1)
-

-

Execució de l’ordenació pendent de l’ampliació
del port. Per tant la ZAL s’amplia i queda
derogada la disposició addicional 2.
Es guanya sòl de zona d’activitats logístiques
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D.2 ZAL (Zona d'activitats logístiques)
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
261,26 ha.
85,00 ha. Barcelona
172,80 ha. El Prat de Llobregat
SOSTRE
1.465.618 m²st
INDEX BRUT
0,56 m² sostre/m² sòl
INDEX NET
0,81
0,90
0,44
0,57
0,05
1,01

m² sostre/m² sòl
ZL zona logística
ZSG2 zona de serveis generals
ZSG3 zona de serveis generals
ZSV zona de serveis als vehicles
ZAM zona d'activitats mixtes

USOS

1.465.618 m²st
1.386.462 m²st

No residencial

zona logísitca
oficines (màx 25%)

346.616 m²st

zona de serveis generals. ZSG1
zona de serveis generals. ZSG2
zona de serveis generals. ZSG3

16.600 m²st
12.407 m²st
8.100 m²st

comercial (màx 15%)
oficines (màx 50%)

zona de serveis vehicles
zona d'activitats mixtes

1.630 m²st
40.419 m²st

ZONIFICACIÓ
CLAU

SISTEMES
1 Sistema portuari
5 Sistema viàri bàsic
6 Parcs i jardins urbans (1)
pendents de zonificació
7 Equipaments

84.839
547.864
124.922
31.728
46.584
ZONES

*Error de transcripció en el
refós de PGM, per als sòls al
municipi de Barcelona.
Segons planejament vigent,
estan qualificats de ZL

804.209 m²

ZL logística
ZSG zona de serveis generals
ZSV zona de serveis als vehicles
ZAM zona d'activitats mixtes
TOTAL

m²
m²
m²

31%

5%

m²

2%

1.808.363 m²
1.662.052 m²
75.893 m²
30.472 m²
39.946 m²

69%

2.612.572 m²

NOTA (1): 31.700m² (un 25% del total de sòls de reserva per a espais lliures), estan
inclosos en l'àrea de suspensió fins que es concretin els accesos ferroviaris

69

D.2 ZAL (Zona d'activitats logístiques)
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
MPPGM
PE

MPG i redacció del PE Zona Costenera (1)

1986

MPPGM

Modificació del Pla General Metropolità de Barcelona, referent a l’emplaçament de la depuradora confrontant amb la
nova llera del riu Llobregat i l’ordenació de l’entorn. (2)

1998

PE

Pla especial d’ampliació del port de Barcelona ‐ Zona d’activitats logístiques (ZAL).

2001

PE
MOD PE

Pla especial d’ampliació del port de Barcelona ‐ Zona d’activitats logístiques (ZAL). Terme municipal Prat de
Llobregat. Text refós
Pla especial d’ampliació del port de Barcelona ‐ Zona d’activitats logístiques (ZAL). Terme municipal Prat de
Llobregat. Modificació núm. 1

2001
2004

MOD PE

MPE d'ampliació del Port de Barcelona (Zona d'Activitats Logístiques‐ ZAL) a la Zona de serveis Generals 1 (ZSG1)

2009

MOD PE

MPE d'ampliació del Port de Barcelona (Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) per ajustar la seva delimitació i
l'ordenació de les zones de serveis i d'activitats mixtes. Modificació 2 (3)

2010

MOD PE

Modificació número 3 del Pla especial d'ampliació del Port de Barcelona ‐ Zona d'activitats logístiques (ZAL‐Prat)
referent al nou accés al Port i a les parcel∙les 9, 10 i 11

2014

(1) (2) Aquesta modificació determina la delimitació del sector de l'ampliació del Port, de la ZAL, del Pratenc, i de la
Zona Franca
(3) Aquesta modificació determina la delimitació del sector de l'ampliació del Port, de la ZAL, del Pratenc, i de la
Zona Franca
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E
Entorn de la Zona Franca
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E. Entorn Zona Franca

E
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8

L’ HOSPITALET DE
LLOBREGAT

E.2

E.8

Entorn Zona Franca
Polígon de la Zona franca
Parc logístic de la Zona Franca
Sector BZ
Subzona 22aL en l’entorn de Mercabarna
Illa equipaments administratius (7a)
Equipament penitenciari (7c)
Sector TMB de la Zona Franca (4)
Mercabarna

BARCELONA

E.1
E.5
E.3

E.3

E.4

E.6

E.7

LÍMIT DEL
PORT DE
BARCELONA
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E. Evolució històrica del planejament urbanístic a la Zona

Franca
Dins de l’àrea de la Zona Franca hi ha 8 àmbits de
planejament urbanístics diferents, corresponents a les
diverses modificacions de planejament general i figures de
planejament derivat que s’ha desenvolupat en aquesta àrea
des de la creació del polígon de la Zona Franca.
Aquest fet ha comportat que l’àmbit de planejament
urbanístic del polígon de la Zona Franca, delimitat pel PP
Zona Franca (l’any 1968), hagi patit un reducció important
fins al dia d’avui.
ZAL

La principal reducció es va produir amb la segregació del
Mercabarna (antiga Unidad Alimenticia) i de la ZAL 1.

MERCABARNA
Àmbit del polígon la Zona Franca delimitat perl PP, l’any 1968
Àmbit de planejament actual del polígon de la Zona Franca
Àmbits dels diferents sectors de planejament dins de la Zona Franca
Límit Port de Barcelona
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E.1 Polígon industrial Zona Franca
Aprovació definitiva Pla Parcial 1968
Sector desenvolupat abans de la redacció del PGM.
Els motius pels quals es va dur a terme el pla parcial:
-

Donar compliment a la Llei 102/1965 de 17 de juliol:
•
•
•

-

La integració del port interior de la Zona Franca de
Barcelona en l’àmbit del port comercial
L’ampliació de la zona de servei del port en part dels
terrenys del Consorci.
Delimitació de la Zona Franca de Barcelona
mitjançant l’actualització del seu recinte, obligant a la
corresponent urbanització dels terrenys afectats.

Desenvolupar el “Plan de desarrollo económico y social”
per l’establiment d’indústries.
L’existència de les instal·lacions industrials en l’àmbit del
pla especial.
La necessitat d’urbanitzar els terrenys per poder acollir
noves industries, magatzems y serveis duaners.
L’escassetat de sòl industrial en el terme municipal de
Barcelona.
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E.1 Polígon industrial Zona Franca
L’àmbit del pla parcial es trobava en sòls propietat del Consorci de
la Zona Franca, i ja ocupats per diferents indústries i magatzems,
així com la factoria de cotxes Societat Española d’Automòbils de
Turisme S.A., la qual funcionava em règim de zona franca, i per
sòls agrícoles.
Objectiu ordenació del sector:
-

-

-

Ordenar i urbanitzar de manera unitària tots els sòls (excloent
aquells en règim franco-duaner) per destinar-los a
l’emplaçament d’indústries, de serveis d’interès general o local,
mitjançant la cessió en arrendament dels solars per períodes de
temps llargs.
Amb aquest mecanisme es pretén evitar, en allò possible,
l’especulació del mercat dels terrenys industrials, que estava
passant en aquell moment.
Destinar la totalitat del sòl per a grans i mitjanes indústries, amb
alguna excepció.
Delimitar 6 sectors (A, B ,C, E, M i P) per poder acollir diferents
tipus d’activitats industrials.
Reservar sòls per al desenvolupament de la ronda litoral
prevista pel Ministeri d’Obres Públiques.
Definir dues àrees de grans dimensions per acollir l’activitat
industrial de la empresa SEAT i de la empresa Motor Ibérica.
Delimitar un recinte per acollir una unitat alimentària promoguda
per l’Ajuntament de Barcelona, el qual té un perímetre de
protecció regint-se per les seves pròpies normes. El Pla parcial
limita la situació d’activitats alimentaries dintre de la unitat.

Paràmetres edificatoris
-

-

El tipus d’ordenació proposada correspon a illes integrades
totalment per edificacions industrials, on es regula la
parcel.la mínima, l’alçada màxima, l’ocupació, les
alineacions, façana mínima, el coeficient d’utilització del sòl
i les condicions estètiques.
No s’especifica l’edificabilitat ja que és el resultat dels
paràmetres edificatoris i aquests varien segons els sectors.

Estàndards
-

Es preveia com a espais lliures i equipaments 123,5Ha
(1.235.068m²), un 16,9% del total del polígon (728Ha). I
amb la distribució següent:
•

-

Parcs i jardins: 1.165.068m²sòl, una part del quals
inclosos dins de les parcel·les de l’actual Mercabarna
(abans Unidad Alimenticia) i de la Factoria Seat, en un
40% i 20% respectivament, representant 501.068m², un
43% del total dels sòls destinats a parcs i jardins.
• Zona recreativa i destinada a serveis públics:
70.000m²sòl, distribuïts en tres zones de 20.000m² en
els sectors B, C i M, i una altre de 10.000m² en el sector
A.
La reserva s’ha reduït considerablement, en un 90% del
previst, degut a les diferents modificacions puntuals de
planejament i el desenvolupament de diversos
planejaments derivats.
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E.1 Polígon industrial Zona Franca
PP Zona Franca (1968)

Planejament vigent

SEAT
(20% del sòl)

MERCABARNA
(40% del sòl)

Parcs i jardins

Parcs i jardins urbans (clau 6)

Zona recreativa i serveis públics

Equipaments comunitaris i dotacions (clau 7)
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E.1 Polígon industrial Zona Franca
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
310,47 ha.
SOSTRE
4.654.042 m²
INDEX BRUT
1,50 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
2,00 m² sostre/m² sòl
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

4.654.042 m²st
4.654.042 m²st

industrial
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

777.668 m²

25%

4 serveis tècnics
5 vialitat
6b parcs i jardins urbans nova creació
6c parcs i jardins urbans àmbit metropo
7a equipaments
9 protecció de sistemes

12.785 m²
642.692 m²
30.488 m²
35.370 m²
24.966 m²
31.367 m²

21%
1%
1%
1%

CLAU

ZONES

2.327.021 m²
2.327.021 m²

TOTAL

3.104.689 m²

22a industrial

75%

NOTA: Del tota l de l a s uperfíci e de s i s temes de es pa i s l l i ures i equi pa ments (123,5Ha)
previ s tos pel PP de l 'a ny 1968, només 118.177m²s òl (11,8Ha) es ta n qua l i fi ca ts com a ta l
a ctual ment.
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E.1 Polígon industrial Zona Franca
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:

PP

Pla Parcial d'ordenació del polígon industrial del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

1967

PGM

Pla General Metropolità

1976

MPPGM

Modificación del emplazamiento sistema de equipamientos comunitarios y dotaciones actuales (7a) del polígono
industrial del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

1981

PE

Pla especial d'Equipaments Administratius del Polígon de la Zona Franca

1986

MPPGM
PE

MPG i redacció del PE Zona Costenera (1)

1986

PE

Pla especial de reajuste delos límites de la zona recreativa y de servicios públicos del sector C del polígono industrial
de la Zona Franca de Barcelona

1990

MPPGM

Modificació del Pla General Metropolità de Barcelona, referent a l’emplaçament de la depuradora confrontant amb la
nova llera del riu Llobregat i l’ordenació de l’entorn.(2)

1996

PE

Pla especial de la façana ronda litoral del Parc logístic de la Zona Franca

2001

MPPGM

Modificació del PGM als àmbits I, V i VI del Port Vell de Barcelona, el sector est de Can Tunis i l’àmbit TMB de la
Zona Franca

2004

MPPGM

Modificació del PGM relativa a la reordenació viària dels carrers A i 2 en el polígon de la Zona Franca

2005

MPPGM

Modificació del PGM per a definició de subzona 22aL en l’entorn de Mercabarna

2005

MPPGM

Modificació del Pla General Metropolità en la Zona Franca de Barcelona per a la ubicació del Centre penitenciari del
Llobregat

2006

MPPGM

Modificació puntual de PGM a la factoria Azko Nobel de la Zona Franca

2009

PMU

Pla de millora urbana del Sector BZ del polígon de la Zona Franca

2011

PEU
PMU

Pla especial urbanístic i Pla de millora urbana per a la regulació d'una estacio de serveis situada al carrer K de La
Zona Franca

2014

(1) (2) Aquesta modificació determina la delimitació del sector de l'ampliació del Port, de la ZAL, del Pratenc, i de la
Zona Franca
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E.2 Parc logístic de la Zona Franca
Aprovació definitiva Pla Especial 2001
Objectiu ordenació del sector:
-

Acollir activitats logístiques dins del polígon de la Zona
Franca
Reordenar la façana del polígon la ronda Litoral, per tal
de generar un aparador d’aquest cap a la ronda.

Ordenació proposada
-

Es delimita una xarxa viària exterior i una altra interior,
de caràcter privat i per tant qualificada de 22a.
Hi ha definits uns ‘lots edificable’, que inclouen la xarxa
viària interna. L’edificabilitat de cada lot és de
2m²st/m²sòl, incloent la vialitat interna.

Estàndards
No hi ha reserva de sòls per a sistema d'espais lliures ni
d'equipaments, ja que amb el Pla especial no s’incrementa
sostre.
Usos principals previstos:
•
•

Logístic
Terciari
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E.2 Parc logístic de la Zona Franca
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E.2 Parc logístic de la Zona Franca
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
40,87 ha.
SOSTRE
699.438 m²
INDEX BRUT
1,71 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
2,00 total
1,59 subzona ordenació volumètrica 22a 1
2,21 subzona indùstria logística 22a 2
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

699.438 m²st
190.556 m²st
508.882 m²st

subzona ordenació volumètrica
subzona indùstria logística
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

59.004 m²

5 vialitat
9 protecció de sistemes

14%

55.483 m²
3.521 m²

ZONES
22a 1 subzona ordenació volumètrica
22a 2 subzona indùstria logística

349.720 m² (1)
119.559
230.161

TOTAL

86%

408.724 m²

NOTA(1): Part del sòl de zona està destinat a vialitat interna.
Aquest sòl de vial es té en compte per generar edificabilitat, però en el qual no es pot
edificar:
Sup. sòl edificable:

320.677 m²

Sup. vialitat interna:

29.043 m²

NOTA: No hi ha reserva de sòls per al sistema d'espais lliures ni el d'equipaments (ja
que amb el Pla especial no incrementava sostre)
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E.2 Parc logístic de la Zona Franca
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PE

Pla especial de la façana ronda litoral del Parc logístic de la Zona Franca

2001
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E.3 Sector BZ
Aprovació definitiva Pla millora urbana 2011
Objectiu ordenació del sector:
-

Reordenar els sòls alliberats, per les indústries
preexistents en l’àmbit
Configurar la xarxa viària i definir l’accessibilitat de l’àmbit
Completar la urbanització per dotar dels serveis
necessaris per al desenvolupament industrial del sector.

Ordenació proposada
-

-

-

Es defineixen unitats d’edificació i ordenació volumètrica
que permeten implantar els usos previstos al PGM per a
la clau 22a. Industrial.
L’edificabilitat de les unitats d’edificació és la que
correspon a la seva qualificació urbanística (22a.
Industrial), on l’edificabilitat és de 2m²st/m²sòl, incloent la
vialitat interna.
Es defineixen dos sub-àmbits, cadascun amb definicions
diferents.

Estàndards
No hi ha reserva de sòls per a sistema d'espais lliures ni
d'equipaments, ja que amb el Pla especial no s’incrementa
sostre.
Usos principals previstos:
Industrial
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E.3 Sector BZ

Sub-àmbits
Sub-àmbit 1
Amb 6 unitats d’edificació de mides diferents. La xarxa
viària és interna a l’àmbit del sector, funciona de manera
autònoma i independent de la xarxa bàsica del Polígon
de la Zona Franca.
Sub-àmbit 2
No es preveu cap xarxa viària i es delimita una sola unitat
d’edificació de mida gran. La urbanització dels espais
privats depèn dels projectes específics de les empreses
que s’instal·lin

84

E.3 Sector BZ
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
43,94 ha.
32,85 ha. Sub‐àmbit 1
11,09 ha. Sub‐àmbit 2
SOSTRE
878.844 m²
INDEX BRUT
2,00 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
2,00 m² sostre/m² sòl
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

industrial

878.844 m²st
878.844 m²st

Sub‐àmbit 1
Sub‐àmbit 2

657.088
221.756

ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

ZONES
22a Sub‐àmbit 1
22a Sub‐àmbit 2
TOTAL

0 m²
439.422 m² (1)
328.544
110.878

0%
100%

439.422 m²

(1) Part del sòl de zona està destinat a vialitat interna. Aquest sòl de vial es té en compte
per generar edificabilitat, però en el qual no es pot edificar. Segons la parcel.lació interna
proposada les superfícies edificable i la de vial són:
Sup. sòl edificable:

337.024 m²

Sup. vialitat interna:

102.398 m²

NOTA: No hi ha reserva de sòls per al sistema d'espais lliures ni el d'equipaments (ja
que amb el Pla especial no incrementava sostre)
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E.3 Sector BZ
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PMU

Pla de millora urbana del Sector BZ del polígon de la Zona Franca

2011
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E.4 Sector 22aL a l’entorn de Mercabarna
Aprovació definitiva Mod. puntual PGM 2005
Objectiu ordenació del sector:
Acollir activitats complementàries a Mercabarna (empreses de
comercialització i distribució agroalimentària). Engloba illes
situades al costat sud-est de Mercabarna i amb una bona
posició respecte els grans eixos i sistemes de comunicació.
Ordenació proposada
-

-

-

Es crea una nova subzona 22aL, zona industrial
alimentària, amb paràmetres urbanístics de parcel·lació i
edificació, per concretar aquests nous usos.
Al mateix temps es contempla la continuïtat d’aquelles
activitats industrials existents que no corresponent als
usos proposats. Per tant, es formula un règim transitori
que reguli la seva continuïtat.
Es manté les qualificacions de sistemes de zona verda i
equipaments previstes pel PGM.
Es defineix una nova clau 17/5, zona de transformació
d´ús a vial, per a la transformació posterior dels sòls per
donar resposta a la necessitat futura de circulació rodada,
segons la parcel·lació proposada.

Usos principals previstos:
Industrial (alimentari)
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E.4 Sector 22aL a l’entorn de Mercabarna
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
44,15 ha.
SOSTRE
660.008 m²st
INDEX BRUT
1,49 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
2,00 m² sostre/m² sòl
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

660.008 m²st
660.008

industrial
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

5 vialitat
6a parcs i jardins urbans
7a equipaments
17/5 transformació d´ús a vial

111.518 m²
68.810
5.029
19.902
17.777

ZONES

330.004 m²
330.004

TOTAL

441.522 m²

22aL industrial alimentària

25%
1%
5%
75%
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E.4 Sector 22aL a l’entorn de Mercabarna
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
MPPGM

Modificació del PGM per a definició de subzona 22aL en l’entorn de Mercabarna

2005
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E.5 Illa d’equipaments administratius (7a)
Aprovació definitiva Pla especial 1986
Altres modificacions posteriors: Mod PGM 2006
Objectiu ordenació del sector:
-

-

La ordenació física i normativa de la illa qualificada pel
PGM com a zona d’equipaments comunitaris
L’adequació per a la futura seu de la Corporació
Metropolitana, la seu de Transports Municipals de
Barcelona, i la del Consorci de la Zona Franca.
La ordenació de la zona d’equipaments esportius,
recreatius i complementaris, els espais lliures
corresponents, i la zona d’aparcament.

PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
4,04 ha.
SOSTRE

40.131 m²st
INDEX NET
1,81 m² sostre/m² sòl
VOLUM MÀX. EDIFICABLE
12,00 m3/m² parcel.la
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

40.400 m²

100%

18.274 m²
22.126 m²

45%
55%

ZONES

0 m²

0%

TOTAL

40.400 m²

6 parcs i jardins urbans
7a equipament
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E.5 Illa d’equipaments administratius (7a)
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PE

Pla especial d'Equipaments Administratius del Polígon de la Zona Franca

1986

MPPGM

Modificació del PGM relativa a la reordenació viària dels carrers A i 2 en el polígon de
la Zona Franca

2006
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E.6 Equipament penitenciari (7c) (Actualment en revisió)
Aprovació definitiva Mod. puntual PGM 2006 i PE
2009
Objectiu ordenació del sector:
-

-

Complir el convenir del Pla d’Equipaments Penitenciaris
que preveia la concentració, a la Zona Franca, del
centre de preventius i de règim obert, alliberant els
emplaçaments de la Model i de la Trinitat.
La requalificació dels sòls de 22a. Industrial a 7c.
Equipament d’àmbit metropolità

Ordenació proposada
Es proposa que l’edificabilitat industrial dels terrenys
afectats no consumida (15.000m²st), es pugui transferir
mitjançant el corresponent planejament a un altre
emplaçament dins del polígon de la Zona Franca, per
ubicar activitats industrials afectades per processos de
transformació urbana al terme municipal de Barcelona.
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
2,64 ha.
SOSTRE
35.000 m²st
EDIFICABILITAT
1,33 m² sostre/m² sòl
ZONIFICACIÓ
CLAU

SISTEMES
7c equipament penitenciari

26.352 m²

100%

26.352
ZONES

0 m²

TOTAL

26.352 m²

0%
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E.6 Equipament penitenciari (7c) (Actualment en revisió)
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
MPPGM
MPPGM
PE

Modificació del Pla General Metropolità en la Zona Franca de Barcelona per a la
ubicació del Centre penitenciari del Llobregat
Modificació del Pla General Metropolità al carrer Motors, 2‐40, de la Zona Franca de
Barcelona
PEU per a l'ordenació de l'equipament situat al carrer D, núms. 2‐18 de la Zona Franca

2006
2008
2009

93

E.7 Sector TMB de la Zona Franca
Aprovació definitiva Mod. puntual PGM 2004 i
2005
Objectiu ordenació del sector:
Acollir les cotxeres d’autobusos de l’empresa TMB, situats
sobre sòls qualificats de serveis tècnics, clau 4.

PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
5,23 ha.
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

4 serveis tècnics
7b equipament

52.334 m²
46.441
5.893

ZONES

0 m²

TOTAL

52.334 m²

100%
11%
0%
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E.7 Sector TMB de la Zona Franca
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
MPPGM

Modificació del PGM als àmbits I, V i VI del Port Vell de Barcelona, el sector est de Can Tunis i l’àmbit TMB de la
Zona Franca

2004

MPPGM

Modificació del PGM relativa a la reordenació viària dels carrers A i 2 en el polígon de la Zona Franca

2005
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E.8 Mercabarna
Aprovació definitiva Pla especial 2004
Objectiu ordenació del sector:
-

La concreció de les condicions urbanístiques aplicables
a les diferents zones que integren Mercabarna.
Definir una zonificació interna, delimitant àrees
diferenciades segons ús, ocupació, edificació, així com
la concreció del sistema viari i l’aparcament.

Ordenació proposada
-

-

-

Manteniment de la qualificacions de sòl 7c i 22a
definides pel PGM en aquell moment, identificant amb
clau 22a.Mb el sòl 22a.
Definir diferents zones segons usos bàsics: Mercats
majoristes, activitats complementàries, serveis generals,
serveis tècnics, àrees bàsiques d’aparcament, vialitat i
aparcament local. I es classifiquen segons regulació
edificatòria
El sistema viari es considera intern, així com les 4 àrees
d’aparcament.
Es delimiten un àmbits o àrees especials de possible
remodelació i nova edificació. S’hi preveuen paràmetres
d’ocupació i intensitat, basant-se en diferents opcions
estudiades, i les quals no són vinculants.
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E.8 Mercabarna
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
87,24 ha.
SOSTRE
296.010 m²st*
*només inclou el sostre en sòl de zona 22a.Mb (no inclou el sostre en
sòl de clau 7c)
VOLUM MÀX. EDIFICABLE
13,700 m3/m² parcel.la (derivat del PP Zona Franca de 1968)
INDEX BRUT

m² sostre/m² sòl
INDEX NET
2,00 m² sostre/m² sòl
2,00 22a.Mb zona de conservació i regularització

7c. subclau2. zona ordenació volumètrica específica
1,50 oficines i hoteler
1,00 resta de serveis generals i serveis tècnics

7c. subclau3. zona possible remodelació i nova edificació
0,90 Mercat fruita
1,00 Mercat flor i Makro
USOS

0 m²st

Residencial

296.010 m²st
296.010 m²st*

No residencial

alimentari

*aplicació directa de l'edificabilitat neta del PP Zona Franca
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

7c equipament metropolità

724.437 m²

83%

724.437 m²
ZONES

148.005 m²
148.005

TOTAL

872.442 m²

22a. Mb industrial

17%
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E.8 Mercabarna
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PE

-

Pla Especial urbanístic de reordenació i millora de Mercabarna

2004

Gestió: Societat pública mixta
•
•

•

L’any 1971, Mercabarna es constitueix com a societat mixta, integrada per
l’Ajuntament de Barcelona i Mercasa (empresa estatal).
En 1984, s’incorpora la Corporació Metropolitana de Barcelona (més
endavant Consell Comarcal del Barcelonès). Aquell mateix any Mercabarna
passa a ser propietària del conjunt del sòl per adquisició al Consorci de la
Zona Franca.
En els estatuts de la societat, s’establia una durada límit de 50 anys. Per
tant, l’any 2021 tot l’actiu i passiu de la societat passarà a l’Ajuntament de
Barcelona.

99

F
Entorn Gran Via Sud

100

F. Entorn Gran Via Sud
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6
F.7
F.8
F.9
F.10

L’ HOSPITALET DE
LLOBREGAT

F.2
F.5

Sector Carrer Motors
Gran Via ‐ Llobregat
Gran Via Sud (B‐Ho)
Polígon Pedrosa
Plaça Europa
Grana Via II
Fira de Barcelona
City Metropolitana
La Marina del Prat Vermell
Districte 38

F.6
F.3

F.4

F.7

F.8
BARCELONA

F.1

F.9

F.10
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F.1 Sector Carrer Motors
Aprovació definitiva Mod. puntual PGM 2004 i 2008
En aquest sector es situa sòl d’ús industrial i sòl residencial:
-

-

-

Es relocalitza els 15.000m² de sostre d’activitats
industrials, afectats per la MPGM per a la ubicació del
Centre penitenciari en el polígon de la Zona Franca.
El sòl residencial es situa a continuació del barri de la
Marina, donant continuïtat als usos residencial i
comercial. La tipologia i característiques són les
mateixes que les dels edificis del sector 14 de la Mariana
(PB+14). Part del sostre és en regim concertat, transferit
del sector discontinuo de Ciutat Vella de la MPGM al
carrer Motors, 2-40, de la Zona Franca de Barcelona.
En aquest sector també hi ha sòls de sistemes de
serveis tècnics on es situa una subestació elèctrica.

Usos principals previstos:
•
•

Industrial
Residencial
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F.1 Sector Carrer Motors
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
3,37 ha.
SOSTRE
51.910 m²st
INDEX BRUT
1,54 m² sostre/m² sòl
INDEX NET
2,38 m² sostre/m² sòl
3,13 residencial
2,00 industrial
USOS

9.435 m²st
9.435 m²

Residencial

Règim concertat

42.475 m²st
13.597 m²st
28.878 m²st

No residencial

comercial
industrial*

* Del total de m²st, 15.000 provenent del sector Penitenciari. No
compten com a sostre nou per a les reserves de zona verda

ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

4 serveis tècnics
5 viàri bàsic
6 arcs i jardins urbans

10.853 m²
4.828 m²
3.783 m²
2.242 m²

ZONES

21.805 m²
7.366 m²
14.439 m²

TOTAL

32.658 m²

18 volumetria específica
22a industrial

33%

7%
67%
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F.1 Sector Carrer Motors
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
MPPGM

Modificació del PGM en la finca núm. 10‐20 del carrer dels motors

2004

MPPGM

Modificació del Pla General Metropolità al carrer Motors, 2‐40, de la Zona Franca de Barcelona

2008
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F.2 Gran Via-Llobregat
Aprovació inicial PDU 2015
L’àmbit del PDU engloba l’anomenat projecte Biopol’H,
nascut el 2006.
Objectiu ordenació del sector:
-

-

-

La potenciació dels equipaments sanitaris ja existents,
en el context de la transformació dels espais a l’entorn
de l’eix de la Gran Via, amb nous usos de recerca i
activitat econòmica.
Transformació de la Gran Via en un avinguda unitària
donant coherència urbana a tota la part sud del municipi
de l’Hospitalet de Llobregat, en continuïtat amb la línia
d’actuació de la transformació de la plaça Europa.
Nova secció de la C-31, entre la ronda Litoral i el nus de
Marina
Materialització dels sistemes de comunicació i espais
lliures previstos en el PGM
Creació del Parc de Cal Tabal
Soterrament de línies elèctriques i tractament del
sistema hidràulic
Millora en el sistema de comunicacions per transport en
comú
Es proposa una divisió de l’àmbit en 3 sectors de
planejament, seguint les directrius PTMB (2010)
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F.2 Gran Via-Llobregat
Sectors proposats
Sector 1:
-

-

Conté l’hospital Duran i Reynals (on es troba l’Institut
Català d’Oncologia), el tanatori municipal, les cotxeres
de TMB i equipaments esportius.
Es preveu impulsar el projecte Biopol’H per promoure
el sector biotecnològic i de la salut i s’hi contemplaven
usos industrials, terciaris, comercials i hotelers.

Sector 2:
-

Engloba els terrenys agrícoles de Can Trabal a més
d’una subestació elèctrica de FECSA.
Es proposa un parc de 25 hectàrees A la resta del
sector s’hi proposen usos terciaris, industrials,
comercials i hotelers. També es contempla el
soterrament de les línies elèctriques existents i la
millora de la connexió amb el riu Llobregat.

Sector 3:
Part de la superfície es destina a l’ús dels equipaments
municipals existents (deixalleria, sanejament...) i per la
resta es delimita una unitat d’actuació amb usos terciaris,
industrials, comercials i de dotacions.
Sector 4:
Destinat a sòls de sistemes per a la cobrició de la Gran Via.
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F.2 Gran Via-Llobregat

PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
99,40 ha. àmbit PDU
42,83 sector 1
41,59 sector 2
5,87 sector 3

unitat d'actuació aïllada 3,76
9,11 sector 4
SOSTRE
616.369 m²st
363.249 sector 1
207.950 sector 2
45.170 sector 3 *sostre en l'unitat d'actuactió aïllada
0 sector 4
INDEX BRUT
0,62 m² sostre/m² sòl
0,90 sector 1
0,50 sector 2
1,20 sector 3
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

3 ferroviari
5 vialitat
6b parcs i jardins nova creació
7b equipaments
9 proteccio sistemes

827.794 m²
5.671
217.893
505.978
89.558
8.694

ZONES
11GV centre direccional

166.206 m²

83%

51%
9%
17%

166.206 m²
TOTAL

994.000 m²
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F.2 Gran Via-Llobregat
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:

Pla director urbanístic d'ordenació del sector d'interès supramunicipla a l''àmbit de Gran Via‐Llobregat
a l'Hospitalet de Llobregat

Ap. Inicial
Gener 2015
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F.3 Polígon industrial Gran Via Sud

Aprovació definitiva Pla Parcial 1960
Sector desenvolupat abans de la redacció del PGM.
Aquest sector va patir un modificació puntual l’any 1979 on
es va delimitar el polígon de la Pedrosa i per tant es va
disminuir la superfície del polígon industrial Gran Via Sud.
Posteriorment, també va partir una altra modificació del seu
àmbit amb la delimitació de la City Metropolitana, l’any 2002.
Usos principals previstos:
•
•

Industrial
Hoteler
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F.3 Polígon industrial Gran Via Sud
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F.3 Polígon industrial Gran Via Sud
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
87,73 ha.
SOSTRE

22a1*

1.248.481 m²st

22a1

INDEX BRUT
1,42 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT

22a1

1,97 total
1,60 industrial preferent_22a1

22a1

2,00 ind. especial mitjana aillada_22a2
2,00 ind. Especial gran aillada_22a3
1,60 oficines (22a1*)
1,60 hoteler (MPGM 2001)

22a2
22a2
USOS

22a2

22a2

Residencial

0 m²st

No residencial

1.248.481 m²st
1.240.970 m²st

22a2

industrial
industrial preferent_22a1

22a2

79.136

ind. especial mitjana aillada_22a2

856.348

ind. Especial gran aillada_22a3

305.486

hoteler
oficines

22a2
22a2

4.176 m²st
3.335 m²st

ZONIFICACIÓ

22a2

SISTEMES

CLAU

22a2
22a2
22a3

5 vialitat
6b parcs i jardins urbans nova creació
9 protecció de sistemes
ZONES
18* hoteler (MPGM 2001)
22a industrial

22a3

i ndus tria l preferent_22a1

242.218 m²

28%

231.812 m²
2.389 m²
8.017 m²

26%
0,3%

635.071 m²
2.610 m²
630.377 m²

72%

49.460

i nd. es peci a l mi tjana a il l ada_22a2

428.174

i nd. Es pecia l gran a i ll a da _22a 3

152.743

22a1* oficines

2.084 m²
TOTAL

877.289 m²
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F.3 Polígon industrial Gran Via Sud
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:

PP

PP Gran Via sud (B‐HO)

1960

PP

PP del sector Granvia sur, situado en los términos municipales de Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat, rectificado

1962

MOD PP

Modificació PP Gran Via sud (B‐HO)

1970

PP

PP Gran Via sud, sector transversal 2

1973

MPPGM

MPGM qualificació sòl PP Polígon Pedrosa (1)

1979

PE

PE Equipaments polígon pedrosa i Gran Via Sud

1992

MPPGM

Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació urbana del sector Polígon Pedrosa

1998

PP

Pla parcial del polígon Pedrosa

1999

MOD PP

Modificació del Pla parcial Pedrosa a l'entorn Fira 2000

2000

MOD PP

Modificació puntual del PPO sector Gran Via Sud, parcel∙la situada a la Gran Via cantonada Miguel Hernández, 134‐
151

2000

MOD PP

Modificació puntual del PPO sector Gran Via Sud, parcel∙la situada a la Gran Via cantonada Miguel Hernández, 134‐15

2000

ED

Estudi de detall Parcel.la Gran Via 153 cantonada Miguel Hernández 93‐95

2001

MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità al sector situat als carrers Ciències, 98‐100 i Miguel Hernández,130‐
136

2001

MPPGM

Modificació de Pla general Sector Repsol, districte activitats avançades Gran Via Sud (2)

2002

MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer Botànica, 25‐27

2004

Modificació ordenances PP Gran Via sud (B‐HO) i PP Pedrosa

2009

Modificació puntual de les ordenances del PP del sector Gran Via sud

2011

MOD
ORDENA
MOD
ORDENA

(1) Delimitació del polígon de la Pedrosa
(2) Delimitació de la City Metropolitana
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F.4 Polígon industrial Pedrosa
Aprovació definitiva Pla Parcial 1999
Aquest sector ha patit varies modificacions des de la seva
delimitació i separació del polígon industrial de Gran Via Sud
l’any 1979.
La seva delimitació va ser originada principalment per la
voluntat de transformar sòl residencial en sòl industrial.
No és fins al 1990 que s’aprova definitivament el Pla Parcial
de la Pedrosa.
Durant anys posteriors ha anat patint deferents
modificacions puntuals, principalment per la creació del
recinte Fira de Barcelona, i per tant amb la conseqüent
disminució de superfície del sector industrial.
A més a més, s’han anat succeint diferents modificacions
puntuals per tal d’acollir activitat hotelera.
Usos principals previstos:
•
•
•

Industrial
Hoteler
Terciari
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F.4 Polígon industrial Pedrosa
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F.4 Polígon industrial Pedrosa
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
41,82 ha.
SOSTRE
283.213 m²st
INDEX BRUT
0,68 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
1,21 total
1,10
1,38
0,70
1,79
0,36
1,38
0,74
1,38
0,96
1,38
0,96

11
22a6

22a4
22a4

22a5
22a5

22a
N

22a5

22a5

22a 4 gra u I
22a 5 gra u II
22a 6 gra u III
22a 7 gra u IV (ofi ci nes )
22a 8
22a N
comerci a l (11)
hotel er (MPGM 2002)
hotel er (MPGM 2002, c/Sa l va dor Es pri u)
hotel er (MPGM 2008, c/Agus tí Goi ti s ol o)
terci a ri (T)

USOS
No residencial

industrial
22a 4 gra u I
22a 5 gra u II
22a 6 gra u III
22a 8
22a N

283.213 m²st
219.358 m²st
68.779
115.618
6.637
1.474
26.850

comercial

1.850 m²st

oficines

7.660 m²st

22a 7 gra u IV

hoteler
hoteler (MPGM 2002)
hoteler (MPGM 2002, c/Salvador Espriu)
hoteler (MPGM 2008, c/Agustí Goitisolo)

terciari (Centre comercial Ikea)

7.659

21.114 m²st
8.590
9.635
2.890

33.231 m²st
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F.4 Polígon industrial Pedrosa
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

183.753 m²

44%

5 vialitat
6a parcs i jardins urbans
6b parcs i jardins urbans nova creació
7b equipaments

118.378 m²
42.074 m²
19.913 m²
3.388 m²

28%
10%
5%
1%

ZONES

234.475 m²
18.319 m²

56%

CLAU

18* hoteler
11
22a6

22a4
22a4

22a5
22a5

22a
N

22a5

22a5

hoteler (MPGM 2002)

6.224

hoteler (MPGM 2002, c/Salvador Espriu)

10.001

hoteler (MPGM 2008, c/Agustí Goitisolo)

2.094

22a industrial

179.163 m²

22a 4 gra u I

62.526

22a 5 gra u II

83.781

22a 6 gra u III

9.482

22a 7 gra u IV

4.279

22a 8

4.095

22a N i ndus tri a l ‐ neta

15.000

11 centre direccional (comercial)
T terciari
TOTAL

2.500 m²
34.493 m²
418.228 m²
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F.4 Polígon industrial Pedrosa
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:

PP

PP Gran Via sud (B‐HO)

1960

PP

PP del sector Granvia sur, situado en los términos municipales de Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat, rectificado

1962

MOD PP

Modificació PP Gran Via sud (B‐HO)

1970

PP

PP Gran Via sud, sector transversal 2

1973

MPPGM

MPGM qualificació sòl PP Polígon Pedrosa (1)

1979

PE

PE Equipaments polígon pedrosa i Gran Via Sud

1992

MPPGM

MPG zona hotelera, clau 10 a la feixa llarga

1992

MOD PP

Mod.capítol III,títol II "Condicions generals ús zones industrials" i paràgraf 2n art.75 Ord.Reguladores PPO Pol.Pedrosa

1997

PP

Pla parcial d'ordenació urbana del sector "Polígon Pedrosa"

1999

MPPGM

Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació urbana del sector Polígon Pedrosa

2000

MOD PP

Modificació puntual del PP del polígon Pedrosa, en la zona delimitada per la Gran Via, els carrers Pedrosa A i Ciències

2001

Modificació puntual del Pla general metropolità al solar situat als carrers Pedrosa B, 9‐11 i Pedrosa C, 10‐14

2003

MPPGM
MPPGM
MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer Salvador Espriu, 48‐52 i Pedrosa B, 14‐20, del polígon
Pedrosa
Modificació puntual del Pla general metropolità al solar situat al carrer de José Agustín Goytisolo, 13, al sector
Pedrosa

2003
2003

PMU

PMU Ampliació Recinte Firal Pedrosa en àmbits discontinuos

2004

PEU

PEU d'ajust de les condicions d'edificació de l'equipament firal als carrers Ciències i Metal∙lúrgia, del sector Pedrosa

2004

PEU

Pla especial per a la construcció d'un aparcament subterrani a l'espai públic ubicat al carrer de les Ciències, 96,
cantonada amb el carrer Salvador Espriu, s/n, al sector Pedrosa

2007

PEU

PE equipament serveis c/Ciències, 69 i Salvador Espriu, 54‐58

2007

MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità en les parcel∙les d'Ikea, al sector Pedrosa

2008

MPPGM

Modificació puntual de Pla general metropolità a la parcel∙la situada al carrer Salvador Espriu, 45‐51

2008

MOD
ORDENA

Modificació ordenances PP Gran Via sud (B‐HO) i PP Pedrosa

2009

MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit discontinu de la parcel∙la propietat de la societat Ikea
Ibérica, SA, situada en front de la Gran Via i el carrer de les Ciències al districte econòmic Granvia l'Hospitalet i la
parcel∙la propietat municipal situada a l'àmbit del Complex Direccional de Bellvitge

2012
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F.5 Plaça Europa
Aprovació definitiva Mod. puntual PGM i Pla de
millora urbana 2005
Objectiu ordenació del sector:
-

-

-

Creació d’una nova centralitat gràcies al soterrament de la
Gran Via i la transformació urbanística dels seu front fins
a la Plaça Cerdà.
Aquesta nova centralitat acull diferents usos, en base a un
model urbà que creï ciutat, amb una ordenació física que
reflecteixi la singularitat de plaça i de porta i nou centre de
l’Hospitalet.
Es desenvolupa mitjançant dos plans de millora urbana

Usos principals previstos:
•
•

Terciari
Residencial
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F.5 Plaça Europa
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
22,71 ha.
SOSTRE
366.699 m²st
INDEX BRUT
1,61 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
3,94 total
USOS

170.737 m²st

Residencial

195.962 m²st
195.962 m²st

No residencial

terciari
ZONIFICACIÓ
CLAU

SISTEMES

241.087 m²

72%

124.292 m²
64.182 m²
39.186 m²
2.176 m²
8.823 m²
2.426 m²

37%
19%
12%

ZONES
18.EIO‐R edificació illa oberta residencial
18.EIO‐T edificació illa oberta terciari
18.EIO/5 edificació en illa oberta / viari
18. ES Estació de servei
18. I Industrial

93.113 m²
33.158 m²
53.609 m²
655 m²
1.850 m²
3.841 m²

28%

TOTAL

334.200 m²

5 vialitat
6b parcs i jardins urbans nova creació
7b equipaments
9 protecció de sistema viari
6/5 espais lliures / viari
9/5 protecció de sistema viari / viari
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F.5 Plaça Europa
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
MPPGM

MPG Centre direccional Plaça d'Europa a l'Av. De la Gran Via

2003

Modificació puntual i text refós del Pla de millora urbana del sector 1 a la plaça Europa i als terrenys de la Fira 2000

2005

Modificació puntual i text refós del Pla de millora urbana del sector 2 a la plaça Europa

2005

MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació de l'equipament firal a la Granvia, pavellons 5 i 7

2007

MOD
PMU

Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector 1 a la plaça Europa, a la zona d'estació de serveis, ES, i a la
zona d'edificació en illa oberta EIO 17

2011

MPPGM
PMU
MPPGM
PMU
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F.6 Gran Via 2
Aprovació definitiva Estudi detall 1992 i Mod. puntual
PGM 2000
Objectiu ordenació del sector:
Acollir un centre comercial
Ordenació proposada:
L’edificabilitat sobre rasant no varia, és la mateixa que li
atorgava el Pla parcial del polígon de la Pedrosa. Però si que
s’augmenta la de sota rasant per acollir l’aparcament necessari
per a l’activitat comercial, perquè es va suprimir l’estacionament
en superfície que ja hi havia.
Usos principals previstos:
Terciari
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F.6 Gran Via 2
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
7,55 ha.
SOSTRE
36.451 m²
INDEX BRUT
0,48 m² sostre/m² sòl
INDEX NET

0,74 11.C1
USOS

36.451 m²st
36.451 m²st

No residencial
11.C1 terciari comercial
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

8.542 m²

11%

8.542 m²

11%

ZONES

66.966 m²
49.258 m²
6.012 m²
11.696 m²

89%

TOTAL

75.508 m²

5 vialitat
11.C1 comercial
5b vial privat de servei
8a verd privat protegit

NOTA: No ha de complir estàndards, perquè l'àmbit correspont a un Mod
puntual de PP per a reordenar. No hi ha increment de sostre.
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F.6 Gran Via 2
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
ED

Estudi de detall Parcel.la 9 illa part nord Polígon Pedrosa

1992

MPPGM

Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació urbana del sector Polígon Pedrosa

2000
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F.7 Fira Barcelona
Aprovació definitiva Mod. puntual PGM 2000
Vàries figures de planejament entre el 2000 i el 2009
Aquest sector s’ha transformat i desenvolupat a través de
diferents modificacions puntuals de PGM, plans especials i
plans de millora urbana.
En aquest àmbit s’ha previst sostre per a:
-

L’equipament firal
D’aprofitament privat (comercial, oficines, residencial).

L’ordenació d’aquest sostre és objecte de plans especials, a
través dels quals es concreten tant l’ordenació com la gestió.
Usos principals previstos:
•
•
•

Equipament firal
Oficines
Comercial
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F.7 Fira de Barcelona
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
47,63 ha.
SOSTRE
120.927 m²
INDEX BRUT
0,25 m² sostre/m² sòl
INDEX NET
3,95 total
2,00 18* terci a ri
2,72 18.1 terci a ri comerci al
4,59 18.2 ofi ci nes

USOS
No residencial
18 terciari
18.1 terciari comercial
18.2 oficines
altres: residencial no d'habitatge,
industrial de primera i segona
categoria

120.927 m²st
10.290 m²st
8.900 m²st
101.737 m²st

418.405 m²st

Equipament firal
ZONIFICACIÓ

SISTEMES

445.676 m²

94%

32.035 m²
75.038 m²
338.602 m²

7%
16%
71%

ZONES
18* volumetria específica
18.1 volumetria específica. Porta Fira
18.2 volumetria específica. Porta Fira

30.600 m²
5.145 m²
3.275 m²
22.180 m²

6%

TOTAL

476.276 m²

CLAU

5 vialitat
6 parcs i jardins urbans
7c equipaments
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F.7 Fira Barcelona
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PE

PE Equipaments polígon pedrosa i Gran Via Sud

1992

PP

Pla parcial del polígon Pedrosa

1999

MOD PP

Modificació del Pla parcial Pedrosa a l'entorn Fira 2000

2000

MPPGM

Modificació del Pla general metropolità per a l'ampliació del recinte firal Montjuïc‐2

2000

PEU

PE per a l'ampliació del recinte firal Montjuïc‐2

2002

PMU

PMU de la Porta Firal

2003

PEU

Pla especial urbanístic d'ajust de les condicions d'edificació de l'equipament firal

2004

PEU

Pla especial urbanístic d'ordenació del subsòl de la zona verda situada a ponent de la prolongació del carrer Amadeu
Torner, que en aquest tram s'anomena carrer Pedrosa A, entre els carrers de les Ciències i Botànica

2004

PMU

Pla de millora urbana ampliació Recinte Firal Pedrosa en àmbits discontinuos

2004

MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità en els sòls qualificats d'equipament i d'espai lliure en el polígon
Pedrosa i la cornisa verda

2005

MPPGM

Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació de l'equipament firal a la Granvia, pavellons 5 i 7

2007

PMU

PMU per a l'ordenació volumètrica de la parcel∙la núm. 2 del Projecte de reparcel∙lació del PMU Porta Firal

2007

PMU

PMU per a l'ordenació de les parcel∙les núms. 1 i 3 del projecte de reparcel∙lació del PMU Porta Firal

2008

PMU

PMU per ajustar la delimitació del recinte firal en el carrer del Foc

2009
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F.8 City Metropolitana

Aprovació definitiva Mod. puntual PGM 2002
El sector es situa sobre els antics terrenys de la factoria de
Repsol-Butano i altres diversos solars buits.
Objectiu ordenació del sector:
-

-

Crear un centre de negocis, hoteler, convencions i
comercial; serveis complementaris a la instal·lació firal
de Montjuic 2 / L’Hospitalet.
Crear un parc d’activitats econòmiques amb les
condicions necessàries per acollir el trasllat de les
activitats provocada per l’ampliació de la fira.

Ordenació proposada
Es crea una subzona industrial urbana en transformació
(22at) i es qualifica part del sòl amb clau 18, ordenació
volumètrica, destinada al centre de negocis.
Usos principals previstos:
•
•

Industrial
Terciari
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F.8 City Metropolitana
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
10,45 ha.
SOSTRE
217.457 m²st
INDEX BRUT
2,08 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
5,36 m² sostre/m² sòl
1,35 industrial en transformació. 22at
3,55 ordenació volumètrica. 18
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

217.457 m²st
54.920 m²st

22at industrial
18 centre convencions
comercial / hoteler
oficines
usos complementaris d'equip. privat

162.537 m²st
36.180
106.589
19.768

ZONIFICACIÓ
CLAU

SISTEMES

18.118 m²

17%

17.098
1.020

16%
1%

ZONES
22at industrial en transformació
18* ordenació volumètrica

86.405 m²
40.582
45.823

83%

TOTAL

104.523 m²

5 vialitat
6b parcs i jardins nova creació
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F.8 City Metropolitana
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
MPPGM

Modificació de Pla general Sector Repsol, districte activitats avançades Gran Via Sud

2002

ED

Estudi de detall sòl zona 18 MPG Repsol, districte activitats

2004

MOD ED

Mod. Puntual de Estudi de detall. Part dels sòls 18 de la MPG al sector repsol, "La City Metropolitana"

2006
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F.9 La Marina del Prat Vermell
Aprovació definitiva Mod. puntual PGM 2006
Vàries figures de planejament entre el 2006 i el 2013
Objectiu ordenació del sector:
La creació d’un barri cohesionat socialment, amb una alta
dotació d’equipaments i espais lliures, implantant nivells
d’urbanització adequats i possibilitant activitats econòmiques
en compatibilitat amb la residencia.
Ordenació proposada
-

-

Per a la seva execució es delimiten 14 sectors de
planejament derivat.
S’estableix una edificabilitat de 2,40 m²/m²s que s’aplica
als sòls que estaven qualificats per l’anterior
planejament vigent a la MPG com a zona industrial (clau
22) o zona 18.
Aquesta edificabilitat es complementa amb un 0,05
m²st/m²s, com a compensació dels costos de les
actuacions singulars de la urbanització de l’àmbit
(Dipòsit anti-DSU, transport públic, etc.)

Usos principals previstos:
•
•

Residencial (73%)
Altres usos compatibles (27%)
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F.9 La Marina del Prat Vermell

14 sectors de planejament derivat

131

F.9 La Marina del Prat Vermell
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
79,80 ha.
SOSTRE
1.184.657 m²st
INDEX BRUT
1,635 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
4,32 m² sostre/m² sòl
HABITATGES
10.865 Ut.
DENSITAT
Promig 80m² per habitatge
136 hab./ha
DISTRIBUCIÓ DELS RÈGIMS D'HABITATGES

52,50%
22,50%
25,00%

456.349 m²
195.578 m²
217.309 m²

Residencial

73,37%

869.237 m²st

No residencial

26,63%

315.420 m²st

Lliure:
HP concertat:
HP (RG i RE):
USOS

ZONIFICACIÓ (1)

SISTEMES

CLAU

450.412 m²

62%

231.177
130.386
88.849

32%
18%
12%

ZONES

274.280 m²
274.280

38%

TOTAL

724.692 m²

100%

5 vialitat
6b parcs i jardins nova creació (1)
7b equipaments (2)

18 ordenació volumètrica

NOTA: Per determinar les superfícies de sòl s'ha tingut en compte la MPGM i no els
PMUs que desenvolupen els diferents sector en l'àmbit de la Marina, ja que part d'ells
encara resten per redactar
NOTA (1): Encara resten per delimitar el 13% dels sòls, pedents de la redacció dels
diferents PMU previstos per la MPGM
NOTA (2): Encara resten per delimitar el 14% dels sòls, pedents de la redacció dels
diferents PMU previstos per la MPGM
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F.9 La Marina del Prat Vermell
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:

PE

Pla especial de concreció d'alineacions i ordenació del c/ Motors entre el Pg. De la Zona Franca i el c/de la Ma de
Déu del Port

1986

ED

Estudi de detall al barri de les cases barates d'Eduard Aunós

1990

ED

ED al barri del barri Eduard Aunós 1a i 2a fase que modifica en part l'ordenació de la 1a fase continguda en l'ED
aprovat el 27/04/90 i ordena la resta de sòls al barri de referència

1995

MPPGM

Modificació del Pla General Metropolità en el terme municipal de Barcelona, en l'àmbit del PE de dedinició de
volums, reequipament i millora del sector delimitat per la Gran Via de les Corts Catalanes, avinguda de la Zona
Franca i carrers Cisell, Arnes i Motors

2005

PEU

PEU del sòl qualificat d'equipament entre els núm. 21 i 33 del carrer d'Ulldecona

2006

MPPGM

Modificació del Pla General Metropolità per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca

2006

PMU

Pla de millora urbana al sector 8 de la MPGM per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca

2007

PMU

Pla de millora urbana al sector 10 de la MPGM de la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca

2008

PMU

Modificació PMU del sector 8 de la Marina de la Zona Franca

2010

PMU

Modificació PMU del sector 10 de la Marina de la Zona Franca

2010

PMU

Pla de millora urbana al sector 3 de la MPGM de la transformació de la Marina de la Zona Franca

2011

PMU

Pla de millora urbana al sector 14 de la MPGM de la transformació de la Mariana de la Zona Franca

2013

PMU

Modificació PMU del sector 8 de la Marina de la Zona Franca

2013
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F.10 Districte 38
Aprovació definitiva Pla de millora urbana 2004
Objectiu ordenació del sector:
Sector en sòl qualificat de 22a. Industrial, on els usos
admesos són comercial, oficines, recreatiu, cultural, religiós i
esportiu.
Ordenació proposada
-

-

Una única parcel.la privada, dividida en 3 unitats de
projecte (UP), dues d’elles formades per 6 mòduls
edificatoris.
Es preveu sòl de sistemes per a habitatge dotacional.
No hi ha cessions de sistemes, ja que no hi ha increment
de sostre previst en el PGM

Usos principals previstos:
•
•

Oficines
Comercial
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F.10 Districte 38
PARÀMETRES URBANÍSTICS
ÀMBIT
3,49 ha.
SOSTRE
69.733 m²st
INDEX BRUT
2,00 m² sostre/m² sòl
EDIFICABILITAT
2,32 m² sostre/m² sòl
USOS
Residencial

0 m²st

No residencial

69.733 m²st

ZONIFICACIÓ

SISTEMES

CLAU

5 vialitat
7hd equipament. Hab dotacional

4.866 m²

ZONES

30.000 m²
30.000

TOTAL

34.866 m²

22a* districte 38

14%

3.741
1.125
86%
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F.10 Districte 38
-

Figures de planejament dins de l’àmbit:
PMU

Pla de millora urbana i concreció d'usos en el sector del Pg. Zona Franca cantonada c/del Cisell i el c/de l'Encuny

2004

PMU

Pla de millora urbana per a l'ordenació de la dotació d'habitatges per a joves, situada al carrer d'Encuny, núm 7.

2007
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