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Objecte del document

L’objecte del present document és la Modificació Puntual 2 del Pla General Metropolità en la Unitat
d’actuació del C. del Carme – Av. De Cornella, i té com a finalitat l’ajust de l’ordenació d’aquesta zona
per tal d’afavorir al seu desenvolupament i garantir la seva viabilitat econòmica.
2

Emplaçament de l’actuació

La present Modificació Puntual engloba els terrenys de la part nord de la Unitat d’Actuació del C. del
Carme – Av. de Cornellà, que es corresponen amb la part de la Unitat d’Actuació pendent d’executar.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

L’àmbit, de 7.064,10m², té forma irregular i limita:
-

al nord-oest, amb l’Avinguda de Cornellà;

-

al nord-est, amb dues illes de sòl urbà residencial i el carrer de Francesc Llunell;

-

al sud-est, amb el carrer Josep Miquel Quintana;

-

i al sud-oest, amb l’illa d’equipament del mercat i una illa de sòl urbà residencial;

La cota altimètrica mínima de l’àmbit és de 82,40 metres i la màxima de 84,67 metres; i podem considerar
que el terreny es quasi pla, ja que, degut a la seva dimensió, la pendent és gairebé nul·la.

Actualment en l’àmbit hi ha els següents usos: equipament (mercat), residencial, zona verda, vialitat i
aparcament per a vehicles.
Pel que fa a les edificacions, dins de l’àmbit hi ha habitatge unifamiliar aïllat en la part nord i una
edificació provisional on s’ubica el mercat municipal, situada a l’extrem de la rambla del carrer del
Carme.
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Planejament general vigent

El planejament vigent és el “Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana” (PGM), aprovat definitivament
en data 14 de juliol de 1976, i les posteriors modificacions puntuals d’aquest document.
I més concretament, per a l’àmbit objecte d’aquest document, el planejament vigent és la “Modificació
Puntual del Pla General Metropolità pel desenvolupament de la Unitat d’Actuació del Carrer Carme –
Avinguda de Cornellà”, aprovada definitivament en data 22 de juliol de 2008.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

A continuació s’adjunta un resum dels paràmetres normatius (superfície i sostre) de l’àmbit que configura
la present modificació puntual. Com ja s’ha exposat en apartats anteriors, l’àmbit de la present
modificació puntual es correspon amb la part de la Unitat d’Actuació del Carrer del Carme – Avinguda
de Cornellà que resta pendent d’executar i urbanitzar.

Unitat d’Actuació C.Carme-Av.Cornellà

ZONIFICACIÓ

Àmbit MP Unitat d’Actuació C.Carme-Av.Cornellà

Superfície

Sostre

Clau 5 - Sistema viari bàsic

3.766,42 m²s

53,32%

Clau 6b - Sistema d'espais lliures

2.218,44 m²s

31,40%

TOTAL SISTEMES

5.984,86 m²s

84,72%

Clau 18 - Zona ordenació volumètrica

1.079,24 m²s

15,28%

7.814,70 m²st

100,00%

TOTAL ZONES

1.079,24 m²s

15,28%

7.814,70 m²st

100,00%

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

7.064,10 m²s

100,00%

7.814,70 m²st

100,00%
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Descripció i objectius de la modificació puntual

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Els objectius de la proposta de la Modificació Puntual 2 del Pla General Metropolità en la Unitat
d’actuació del C. del Carme – Av. De Cornella, per tal d’afavorir al seu desenvolupament i garantir la
seva viabilitat econòmica, són els següents:
-

Ajustar la zonificació i els requeriments funcionals establerts en la Unitat d’Actuació en base a
criteris que justifiquin la seva viabilitat econòmica segons valors actuals, amb una ordenació de
l’edificació que permeti completar el teixit urbà de la banda est del carrer del Carme, i amb un
anàlisi exhaustiu sobre l’edificació destinada a soterrani-garatge.

-

Adaptar el planejament vigent a les preexistències del lloc i al futur trasllat del mercat municipal,
donant continuïtat i potenciant la rambla existent, entenent l’últim tram d’aquesta no com un
espai de comunicació viària sinó de comunicació transversal entre l’espai lliure proposat i el nou
mercat.

-

Respectar la proposta d’ordenació de l’edifici del nou mercat detalla en el document de la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació dels sectors on s’ubiquen els mercats
municipals de la Plana i Can Viladet, aprovada definitivament el 30 d’octubre de 2007.

Per assolir els citats objectius, es proposen els següents ajustos en la present modificació puntual:
1. Delimitació de l’àmbit subjecte a modificació del planejament.
2. Ajust de les alineacions.
3. Ampliació dels espais lliures.
4. Ajust del sistema viari.
5. Reconsideració de l’aparcament.
6. Divisió de l’àmbit en dos polígons.
7. Definició de l’ordenació volumètrica

5

Quadres resum

5.1

Comparativa

A continuació s’adjunta el quadre amb la comparativa dels paràmetres urbanístics de l’àmbit definits
pel planejament vigent i els proposats en la present modificació puntual:
a) Comparativa superfícies:
ZONIFICACIÓ

PLANEJAMENT VIGENT

PROPOSTA MP

Superfície

Superfície

Clau 5 - Sistema viari bàsic

3.766,42 m²s

53,32%

1.136,49 m²s

Clau 6b - Sistema d'espais lliures

2.218,44 m²s

31,40%

4.310,04 m²s

16,09%
61,01%

TOTAL SISTEMES

5.984,86 m²s

84,72%

5.446,53 m²s

77,10%

Clau 18 - Zona ordenació volumètrica

1.079,24 m²s

15,28%

1.617,57 m²s (*) 22,90%

TOTAL ZONES

1.079,24 m²s

15,28%

1.617,57 m²s

22,90%

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

7.064,10 m²s

100,00%

7.064,10 m²s

100,00%

(*) Inclou 181,22m² d'espai lliure privat (zona verda)
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b) Comparativa sostre:
SOSTRE

5.2

PLANEJAMENT VIGENT

PROPOSTA MP

Sostre

Sostre

Clau 18 - Zona ordenació volumètrica

7.814,70 m²st

100,00%

7.814,70 m²st

100,00%

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

7.814,70 m²st

100,00%

7.814,70 m²st

100,00%

Paràmetres normatius

Els quadres que s’adjunten a continuació contenen la relació des paràmetres principals dels dos polígons
en que es proposa dividir la Unitat d’Actuació, i del conjunt de l’àmbit.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

a) Polígon 1:
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b) Polígon 2:
POLÍGON 2

ZONIFICACIÓ

Superfície

Clau 5 - Sistema viari bàsic

365,83 m²s

30,58%

Clau 6b - Sist. espais lliures

363,60 m²s

30,40%

729,43 m²s

60,98%

TOTAL SISTEMES

Clau 18 - Ord. volumètrica

Sostre lliure

---

---

1.053,19 m²st

100,00%

Sostre HPO

---

---

0,00 m²st

0,00%

Sostre HPC

---

---

0,00 m²st

0,00%

466,70 m²s (*)

39,02%

1.053,19 m²st

100,00%

10 hab

1.196,13 m²s

100,00%

1.053,19 m²st

100,00%

10 hab

TOTAL ZONES
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

(*) Inclou la superfície d'espai lliure privat (zona verda) =

EDIFICACIÓ SOTA RASANT:

SOTA EDIFICI

SOTA ESPAI PÚBLIC

Habitatges

Sostre

10 hab

181,22 m²s

Superfície

Places aparcament

Sostre

12 places

Planta -1

---

466,70 m²st

Planta -2

---

---

---

Planta -1

---

253,41 m²st

9 places
---

Planta -2

---

---

Planta -3

---

---

---

720,11 m²s

720,11 m²st

21 places

TOTAL APARCAMENT (**)

(**) La superfície i el número de plantes d' aparcament sota l'espai públic són normatius . La superfície i número de plantes
d' aparcament sota l'edifici són indicatius , a definir pel corresponent projecte d'edificació.
El número de places d'aparcament (sota l'espai públic i sota l'edifici) és indicatiu, a definir pel corresponent projecte d'edificació.

c) Total Unitat d’Actuació:
TOTAL (POLÍGON 1 + POLÍGON 2)

ZONIFICACIÓ

Superfície

Clau 5 - Sistema viari bàsic

1.136,49 m²s

Clau 6b - Sist. espais lliures

4.310,04 m²s

61,01%

5.446,53 m²s

77,10%

TOTAL SISTEMES

Habitatges

Sostre
16,09%

Sostre lliure

---

---

7.014,49 m²st

Sostre HPO

---

---

533,47 m²st

6,83%

Sostre HPC

---

---

266,74 m²st

3,41%

TOTAL ZONES

1.617,57 m²s

22,90%

7.814,70 m²st

100,00%

77 hab

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

7.064,10 m²s

100,00%

7.814,70 m²st

100,00%

77 hab

Clau 18 - Ord. volumètrica

EDIFICACIÓ SOTA RASANT:

SOTA EDIFICI

SOTA ESPAI PÚBLIC

TOTAL APARCAMENT (**)

Superfície

89,76%

Sostre

77 hab

Places aparcament

Planta -1

---

1.617,57 m²st

Planta -2

---

1.150,87 m²st

51 places
39 places

Planta -1

---

3.191,07 m²st

107 places

Planta -2

---

2.937,66 m²st

98 places

Planta -3

---

2.980,48 m²st

105 places

4.808,64 m²s

11.877,65 m²st

400 places

(**) La superfície i el número de plantes d' aparcament sota l'espai públic són normatius . La superfície i número de plantes d' aparcament
sota l'edifici són indicatius , a definir pel corresponent projecte d'edificació.
El número de places d'aparcament (sota l'espai públic i sota l'edifici) és indicatiu, a definir pel corresponent projecte d'edificació.
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Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació

La present Modificació Puntual 2 del Pla General Metropolità en la Unitat d’actuació del C. del Carme –
Av. De Cornella té com a finalitat l’ajust de l’ordenació d’aquesta zona per tal d’afavorir al seu
desenvolupament i garantir la seva viabilitat econòmica.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Per assolir aquest objectiu es proposen les següents millores en d’ordenació de l’àmbit de la present
modificació puntual, “PAU C. del Carme – Av. de Cornellà”:
-

Ajust de la zonificació amb una ordenació de l’edificació que permeti completar el teixit urbà de
la banda nord-est del carrer del Carme i donar continuïtat a les alineacions de l’Av. Isidre Martí.

-

Racionalització de l’edificació mitjançant la reordenació de la mateixa sobre rasant (illes
residencials) i sota rasant (aparcament).

-

Adaptació del planejament vigent a les preexistències del lloc, i al futur trasllat del mercat
municipal, amb la creació d’una nova gran plaça (Plaça del Mercat) en l’extrem nord del carrer
del Carme, entenent l’últim tram d’aquest vial com un espai de comunicació transversal entre
l’espai lliure proposat i el nou mercat, donant compliment a la directriu general de conformar un eix
cívic.

-

Integració de la proposta d’ordenació del l’edifici del nou mercat dins de l’ordenació de l’àmbit.

-

Correcta connexió de l’àmbit amb l’entorn gracies a una millora de la mobilitat a peu i en bicicleta,
sense cap tipus de incidència pel que fa al transport públic, i amb ajustos en els recorreguts del
vehicles privats sense que això comporti cap afectació a nivell de mobilitat.

Per assolir les citades millores, es proposen els següents ajustos en la present modificació puntual:
1. Delimitació de l’àmbit subjecte a modificació del planejament.
2. Ajust de les alineacions amb l’ampliació de les zones destinades a aprofitament públic i privat.
3. Ampliació dels espais lliures per a vianants amb la creació d’una gran plaça pública davant del
mercat municipal.
4. Ajust del sistema viari per adaptació a la mobilitat que genera el pol final de la rambla (plaça i
mercat), potenciant l’eix cívic format pel carrer del Carme i l’Avinguda d’Isidre Martí, tal i com
preveu el planejament.
5. Reconsideració de l’aparcament.
6. Divisió de l’àmbit en dos polígons, per adaptar el desenvolupament de l’àmbit a les necessitats dels
diferents propietaris que l’integren.
7. Definició de l’ordenació volumètrica que permeti la compleció de les illes residencials ja
consolidades ubicades al límit nord-est de l’àmbit, generant la façana davant del nou mercat
municipal, en el punt de connexió del carrer del Carme amb l’Avinguda de Cornellà.
La iniciativa d’aquesta modificació puntual suposa la consolidació de l’equilibri dels interessos públic i
privats en aquest àmbit de gestió urbanística, ja que:
-

S’afavoreix el desenvolupament d’aquesta zona del municipi, garantint-ne la seva viabilitat
econòmica; complint així amb l’objectiu de creixement i consolidació del municipi d’Esplugues de
Llobregat, definit en el Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana.

-

Es garanteix l’aprofitament real del sòl destinat a zona residencial, amb un increment de la superfície
però sense incrementar el sostre màxim permès, que permetrà la compleció de les illes residencials
existents.

-

Es potencia les preexistències del lloc amb la ubicació del sistema general d’espais lliures en
continuïtat amb el nou Mercat Municipal.

-

S’incrementen les cessions mínimes per a sistemes d’espais lliures, dotant la població d’un gran
espai lliure pels vianants i millorant la mobilitat a peu i en bicicleta, en una zona prevista com a via
cívica pel planejament.

-

Es manté la reserva de sostre per d’Habitatges de Protecció Pública.
Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà
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Per tant, amb aquesta Modificació Puntual s’equilibren els interessos públics i privats del
municipi d’Esplugues de Llobregat, ja que es fa compatible el desenvolupament i consolidació
d’aquesta zona amb una millora tant de les zones d’aprofitament com dels espais públics.
7

Normes urbanístiques modificades

En base a la proposta d’ordenació definida en la present modificació puntual, s’adjunten a continuació
les normes urbanístiques que substituiran el planejament vigent: “Modificació Puntual del Pla General
Metropolità pel desenvolupament de la Unitat d’Actuació del Carrer Carme – Avinguda de Cornellà”,
aprovada definitivament en data 22 de juliol de 2008.
NORMES URBANÍSTIQUES
Article 1. Objecte de la modificació

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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La Modificació puntual 2 del Pla General Metropolità té per objecte establir l’ordenació i les
condicions d’edificació dels terrenys inclosos en l’àmbit objecte del planejament que es grafia en els
plànols corresponents, situat al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.
Article 2. Àmbit de la modificació
L’àmbit de la present modificació engloba els terrenys pendents d’urbanitzar de la part nord de la
Unitat d’Actuació del C. del Carme – Av. de Cornellà. Concretament, l’àmbit queda delimitat al
nord-oest per l’avinguda de Cornellà, al nord-est per dues illes de sòl urbà residencial, al sud-est pel
carrer Josep Miquel Quintana i al sud-oest amb l’illa d’equipament del mercat i una illa de sòl urbà
residencial.
Article 3. Marc legal
1. La modificació puntal es formula en conformitat amb la legislació urbanística vigent i, en concret,
el “Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme”,
modificat per la “Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme”.
2. En tot allò que no estigui previst expressament en aquesta modificació, seran d’aplicació les
determinacions establertes en el vigent Pla General Metropolità.
Article 4. Contingut
La modificació s’integra dels documents següents:
DOCUMENTACIÓ ESCRITA
1. Memòria informativa
2. Memòria proposta modificació puntual
3. Normes urbanístiques
4. Justificació dels informes complementaris
5. Gestió i pla d’etapes
DOCUMENTS ANNEXES
Annex 1. Estudi econòmic i financer
Annex 2. Informe de sostenibilitat econòmica
Annex 3. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Plànols informació
Plànols ordenació
Article 5. Vigència
Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà
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Aquesta modificació, degut a que es tracta d’un instrument de caràcter general, té vigència
indefinida i serà executiu a partir de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes
urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les determinacions d’aquest instrument
obligaran tant als particulars com a l’Administració Pública, de conformitat amb la legislació
urbanística vigent.
Article 6. Modificacions
1. Es podrà modificar aquesta modificació en el supòsits que estableix la legislació urbanística
vigent.
2. Les modificacions hauran de tenir el mateix grau de precisió que aquesta modificació i es
tramitaran seguin les mateixes disposicions que regeixen la seva formulació.
Article 7. Interpretació
1. Les determinacions de la modificació, i concretament, aquestes normes, s’interpretaran en base
a l’objectiu i la finalitat de la proposta.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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2. En cas d’existir contradiccions gràfiques entre els plànols de diferent escala, s’estarà al que consti
als plànols de major detall.
3. Si es produeixen contradiccions en la regulació d’aquesta modificació entre els seus diferents
documents, es considerarà vàlida aquella que impliqui espais públics o elements d’interès públic
més ampli i un menor aprofitament.
Article 8. Obligatorietat
Tant l’administració i els organismes públics com els particulars, estan obligats a complir les
determinacions i disposicions d’aquesta modificació i, especialment, aquestes normes.
Article 9. Divisió poligonal
1. En la modificació es divideix l’àmbit en dos polígons d’actuació urbanística: Polígon 1 i Polígon
2.
2. Las delimitació i els paràmetres de cada un d’aquests polígons queden definits en els plànols
d’ordenació.
3. Cada un dels polígon es desenvoluparà de forma independent, mitjançant la tramitació dels
corresponents projectes de reparcel·lació i urbanització.
Article 10. Qualificacions urbanístiques
La modificació estableix les següents qualificacions urbanístiques:
- Clau 5 – Sistema viari bàsic
- Clau 6b – Parcs i jardins urbans (Sistema general d’espais lliures)
- Clau 18 – Zona subjecta a ordenació volumètrica
Article 11. Sistema viari bàsic (clau 5)
1. Compren les superfícies de sòl destinades a completar la xarxa viaria prevista en la present
modificació.
2. La vialitat d’aquest planejament té per objecte resoldre les connexions de l’ordenació de
l’àmbit amb la vialitat existent de l’Avinguda de Cornellà, el carrer de Francesc Llunell i el carrer
de Josep Miquel Quintana.
3. Es sistema viari es defineix en els plànols d’ordenació.
4. Seran d’aplicació al sistema viari les determinacions establertes al Pla General Metropolità.
Article 12. Sistema general d’espais lliures (clau 6b)
1. Compren les superfície de sòl destinades a espais lliures, d’ús i domini públic, destinats al dotar a
l’àmbit de parcs i jardins urbans pel lleure i l’esbarjo de la població.
Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà
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2. Els espais lliures d’aquest planejament tenen per objectiu principal la creació d’una gran plaça
davant del mercat municipal previst.
3. Els espais lliures queden definits en els plànols d’ordenació.
4. Seran d’aplicació al sistema general d’espais lliures les determinacions establertes al Pla General
Metropolità.
Article 13. Zona subjecta a ordenació volumètrica (clau 18)
1. Es defineixen dues zones qualificades amb Clau 18 – Zona subjecta a ordenació volumètrica,
una en cada polígon. La inclosa dins del polígon 1 queda delimitada pel carrer del Carme (nova
plaça), carrer de Francesc Llunell i carrer de Josep Miquel Quintana; i la zona inclosa en el
polígon 2 queda delimitada pel carrer del Carme (nova plaça), avinguda de Cornellà i carrer
de Francesc Llunell.
2. Es determina una edificabilitat màxima sobre rasant de 7.814,70m² distribuïda entre els dos
polígons, 6.761,50m² en el polígon 1 i 1.053,19m² en el polígon 2.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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3. Es determina un mínim de sostre destinat a habitatges de protecció pública de 533,47m² en
règim general i de 266,74 m² de preu concertat, el qual s’ubicarà en el polígon 1.
4. Es determina un nombre màxim de 67 habitatges en el polígon 1 i 10 en el polígon 2, fent un total
de 77 habitatges.
5. Els edificis que es desenvolupin tindran unitat volumètrica dins de cada polígon. En els plànols
d’ordenació es precisen el gàlibs màxims en planta i alçat on ubicar l’edificació, inclosos els
cossos volats tancats.
6. El punt d’aplicació de l’alçada reguladora es calcularà de forma independent per cada una
de les illes.
7. L’edificació del polígon 1 es desenvoluparà de forma esglaonada, amb una altura variable
entre planta baixa i quatre plantes pis més àtic en l’extrem amb el carrer de Josep Miquel
Quintana, i planta baixa i sis plantes pis més àtic en l’extrem amb el carrer de Francesc Llunell.
Aquesta volumetria queda regulada pels gàlibs normatius definits en els plànols d’ordenació.
8. L’edificació del polígon 2 es desenvoluparà en dos nivells, segons els gàlibs definits en els plànols
d’ordenació, amb una altura de planta baixa i cinc plantes pis més àtic, en la façana a
l’avinguda de Cornellà, i planta baixa i tres plantes pis més àtic, en la façana al carrer de
Francesc Llunell.
9. Els usos permesos són residencial, hoteler, oficines i comercial.
10. Per tot allò no especificat en aquestes normes seran d’aplicació les determinacions establertes
en el Pla General Metropolità, i més concretament les fixades en la Clau 18 – Zona subjecta a
ordenació volumètrica.
Article 14. Aparcament soterrat
1. L’aparcament soterrat es distribueix entre els dos polígons, mitjançant dos aparcaments privats
independents.
2. L’aparcament soterrat es desenvoluparà sota sòl públic i sota sòl privat.
3. L’aparcament sota sòl públic del polígon 1, tindrà tres plantes i una superfície construïda per
planta de 2.938,16 m² (PS-1 i PS-2) i de 2.989,48 m² (PS-3).
4. L’aparcament sota sòl públic del polígon 2, tindrà una planta i una superfície construïda de
253,41m² (PS-1).
5. Els accessos a l’aparcament soterrat es podran disposar lliurement i de manera justificada sobre
la zona amb Clau 6b, intentant minimitzar els recorreguts i l’impacte sobre l’espai lliure i la
urbanització.
Article 15. Paràmetres normatius del polígon 1
Els paràmetres normatius que regulen el polígon 1 són els que es detallen a continuació:
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5.867,97 m² sòl

Superfície Sistema viari bàsic (Clau 5)
Superfície Sistema general d’espais lliures (Clau 6b)

3.946,44 m² sòl

Superfície Zona subjecta a ordenació volumètrica (Clau 18)

1.150,87 m² sòl

Sostre total polígon
Sostre lliure

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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770,66 m² sòl

6.761,51 m² sostre
5.961,30 m² sostre

Sostre Habitatges de Protecció Pública – Règim general

533,47 m² sostre

Sostre Habitatges de Protecció Pública – Preu concertat

266,74 m² sostre

Número màxim d’habitatges

67 habitatges

Sostre total aparcament sota sòl públic

8.855,80 m² sostre

Sostre planta soterrani -1 (sota sòl públic)

2.937,66 m² sostre

Sostre planta soterrani -2 (sota sòl públic)

2.937,66 m² sostre

Sostre planta soterrani -3 (sota sòl públic)

2.980,48 m² sostre

Volumetria

Segons gàlibs plànols

Número màxim de plantes

variable de PB+4PP+àtic
a PB+6PP+àtic

Usos

Residencial, hoteler,
oficines i comercial

Article 16. Paràmetres normatius del polígon 2
Els paràmetres normatius que regulen el polígon 2 són els que es detallen a continuació:
Superfície total polígon

1.196,13 m² sòl

Superfície Sistema viari bàsic (Clau 5)

365,83 m² sòl

Superfície Sistema general d’espais lliures (Clau 6b)

363,60 m² sòl

Superfície Zona subjecta a ordenació volumètrica (Clau 18)

466,70 m² sòl

Sostre total polígon
Sostre lliure

1.053,19 m² sostre
1.053,19 m² sostre

Sostre Habitatges de Protecció Pública – Règim general

---

Sostre Habitatges de Protecció Pública – Preu concertat

---

Número màxim d’habitatges

10 habitatges

Sostre total aparcament sota sòl públic

253,41 m² sostre

Sostre planta soterrani -1 (sota sòl públic)
Volumetria

253,41 m² sostre
Segons gàlibs plànols
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variable de PB+3PP+àtic
a PB+5PP+àtic

Usos

Residencial, hoteler,
oficines i comercial

Article 17. Aprofitament de les finques veïnes
1. Es mantenen els aprofitaments actuals de totes les finques veïnes de la unitat d’actuació.
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2. Es determina mantenir per totes les finques veïnes el nombre de plantes, l’alçada màxima i la
profunditat edificable establerta actualment en els plànols del Pla General Metropolità. Les
finques veïnes es podran desenvolupar en funció de la seva situació: les finques que només
tinguin façana als carrers laterals (Francesc Llunell i Josep Miquel Quintana) es regularan per
l’alçada i profunditat edificable corresponent a aquests carrers. Les finques que s’agrupin amb
les finques que tenen façana al carrer del Carme es podran regular per l’alçada i profunditat
edificable corresponent a aquest carrer.
3. Es manté el canvi del nombre de plantes fixat en els plànols del Pla General Metropolità a partir
de la forma actual de les cantonades.
Article 18. Gestió de la modificació
1. Als efectes de permetre l’execució de la nova ordenació establerta, es delimiten dos polígons
d’actuació urbanística, que en conjunt inclouen la totalitat de l’àmbit de la present modificació.
2. Els propietaris dels terrenys inclosos en el Polígon 1 hauran d’assumir les següent càrregues
urbanístiques:
- Cessió gratuïta dels sòls destinats a sistema viari i a sistema d’espais lliures.
- Urbanització dels sòls destinats a sistema viari i a sistema d’espais lliures.
- Cessió gratuïta del 10% de l’aprofitament urbanístic de la totalitat de l’àmbit de la
modificació (781,47m² de sostre).
3. Els propietaris dels terrenys inclosos en el Polígon 2 hauran d’assumir les següent càrregues
urbanístiques:
- Cessió gratuïta dels sòls destinats a sistema viari i a sistema d’espais lliures.
- Urbanització dels sòls destinats a sistema viari i a sistema d’espais lliures.
4. L’execució es durà a terme pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica.
5. En cada un dels polígons es construirà un aparcament unitari que es desenvoluparà tant sota
de sòl públic com de sòl privat amb accessos únics pel conjunt de l’aparcament.
Article 19. Modificació
1. A fi de dur a terme el desenvolupament de la present modificació, els propietaris de cada un
dels polígons, hauran de formular el corresponent projecte d’urbanització.
2. Aquesta modificació puntual del Pla General Metropolità té suficient grau de detall en les seves
especificacions per tal de permetre la seva execució directa una vegada s’hagi aprovat el
corresponent projecte d’urbanització.

Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà
DOCUMENT COMPRENSIU

17

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Projecte: Projecte - 2248/2018/9

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WNG2E-N8IYM-Q52J7
Data d'emissió: 26 de noviembre de 2019 a les 8:12:36
Pàgina 18 de 23

Lleida, novembre de 2019

Arku3 Urban, SLP.
Arquitecte
Marc Ribes i Mesalles
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