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Memòria 

0. Introducció 

Aquest Pla de millora urbana de l’Illa n. 35.873 (en endavant PMU), desenvolupa les 
condicions urbanístiques de la parcel la ubicada entre el carrer de Marià Fortuny, el carrer 
de la Garrotxa, carrer de Sant Vicenç Ferrer i carrer de Sant Ferran, propietat de Can 
Mercader Parc, SL, situada dins del “Sector Almeda” del terme municipal de Cornellà de 
Llobregat. Al mateix temps, aquest Pla de Millora Urbana, modifica puntualment el Pla de 
Millora Urbana de l'illa nº 35.883 del Pla especial d'Ordenació Urbana "Sector Almeda", 
aprovat definitivament en data 26 de gener de 2017. 

  

1. Justificació de la conveniència, necessitat i oportunitat de la redacció del 
PMU 

La “Modificació puntual del PGM-76 al sector del barri de l’Almeda de Cornellà” (MPG 
Almeda) aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Publiques el 
15 de gener de 1996, determina la qualificació de 14b per la parcel la objecte del present 
PMU. 

El “Pla Especial d’Ordenació Urbana “Sector Almeda”” (en endavant PEOU), aprovat 
definitivament per la CTU de Barcelona en sessió del 24 de gener de 1996 determina que 
s’ha de redactar un pla especial d’ordenació d’illa per regular les condicions que 
possibilitin la transformació de l’illa. A l’Annex 2, s’adjunta la fitxa del PEOU referent a l’illa 
n. 35.873. 

La “Modificació Pla General Metropolità a la zona 14b del sector Almeda” (en endavant 
MPGM19), aprovat definitivament  pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 26 d’abril de 
2019, substitueix a la no desenvolupada a l’àmbit entre els carrers de Maria Fortuny, Sant 
Ferran, Dolors Almeda i Avinguda dels Ferrocarrils Catalans.  

Amb la legislació urbanística actual, per desenvolupar el planejament marc al que hem fet 
referencia, cal redactar un Pla de millora urbana (PMU), que substitueix a la figura del 
PERI de la legislació anterior, al que es refereix el PEOU de 24/01/1996. 

D’acord amb els paràmetres urbanístics del planejament marc, la promotora vol 
desenvolupar una operació d’habitatge en l’illa referida. 

Aquesta nova illa residencial comportarà a més l’aportació de nou sòl públic per a vials, 
zona verda i dotacions comunitàries, i la reurbanització de tota l’illa. 

El desenvolupament d’aquesta illa té un valor estratègic, doncs dona continuïtat a la 
transformació d’Industrial a residencial iniciada amb el desenvolupament de la Illa 35.883, 
que es consolidarà amb el desenvolupament de la illa que ens ocupa. 

Entenent la transformació de les dues illes (35.873 i 35.883) com una operació conjunta 
pel que fa a la conversió a teixit residencial, plantegem en el present document un 
intercanvi de règim d’habitatges entre ambdues entitats. Es tracta de redistribuir l’habitatge 
per a que l’habitatge lliure es desenvolupi a la illa 35.883, mentre que l’habitatge de 
protecció oficial es distribueix en el sí de la illa 35.873. Aquesta distribució respon a una 
major eficiència en la determinació dels diferents usos d’habitatge. Al mateix temps, la 
proximitat dels sectors de PMU objecte de la present modificació permet considerar que 
es dóna compliment a les previsions de l’article 57.6 de la Llei d’Urbanisme, en quant a 
laubicació de l’habitatge de protecció. 

La idea d’obtenir una imatge de conjunt edificat en sintonia, ens porta a plantejar un ajust 
d’ordenació volumètrica a l’edifici C de la illa 35.883, introduint la possibilitat de fer balcons 
a la façana interior, amb l’objectiu d’integrar l’edifici al conjunt residencial actualment en 
construcció. 

2. Àmbit 

El sector corresponent al PMU de l’Illa n. 35.873 es situa dins del Sector Almeda ubicat al 
municipi de Cornellà de Llobregat. 

Els límits són els següents: el carrer de Marià Fortuny, el carrer de la Garrotxa, carrer de 
Sant Vicenç Ferrer i carrer de Sant Ferran.  

La superfície de l’àmbit del PMU de l’Illa n. 35.873 és de 3.130 m2 de sòl, segons l’indicat 
a l’Article 1 de la normativa de la MPGM19, corresponents a 2.830m2 de sol de l’illa i una 
adscripció de sistemes externs de 300 m2s introduïda en la MPGM19. Aquesta adscripció 
de sistemes externs es correspon a una part del sòl total de la illa delimitada pels carrers 
Teodoro Lacalle, Sant Ferran, Dolors Almeda i Roig, i Passeig dels Ferrocarrils Calalans.   

Per la seva banda, el Sector corresponent al PMU de l’illa 35.883 se situa se situa entre la 
carretera de l’Hospitalet, el carrer Dolors Almeda, Marià Fortuny i carrer de Sant Ferran, i 
té una superfície de 11.196,01 m2 de sòl.  

3. Promotor i titularitat del sòl 

Actua com promotor CAN MERCADER PARC, SL, amb NIF B 66652785, i domicili a 
Ronda del Guniardó nº 99, 08041, Barcelona. 

A l’Annex 1 s’adjunten les notes simples del Registre de la propietat. 
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4. Situació actual 

Com podem veure en la ortofoto i en les imatges del lloc actualment l’illa està ocupada 
totalment per una nau industrial sense activitat. 

Es parteix de la base d’eliminar totalment totes les edificacions existents. 

 

5. Estat actual de la urbanització de l’Illa n. 35.873 

Urbanització 
El solar està conformat per una única parcel la industrial actualment edificada. 

Té una pendent molt suau des del carrer de la Garrotxa que puja cap al carrer de Sant 
Ferran. 

Els carrers estan totalment urbanitzats. Les voreres són pavimentades amb panot de de 
20x20 de 9 pastilles i els bordons prefabricats de formigó. L’enllumenat públic és amb 
bàculs al carrer de Sant Ferran i amb braços ancorats a la façana a la resta de carrers. Hi 
ha 4 arbres al carrer Sant Ferran (acàcies) 

Tots els carrers estan asfaltats i tenen rigola de 20x20 de color blanc. 

Serveis existents 
Clavegueram: La xarxa de clavegueram és unitària i la gestiona l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat. 
Carrer Sant Ferran: Hi ha un ramal de diàmetre 60; al llarg d’aquest carrer hi ha 2 
embornals a la banda esquerra i dos a la dreta, que connecten amb el tub principal 
mitjançant tubs de diàmetre 20 i diàmetre 50. Hi ha tres pous al llarg del carrer. 
A l’encreuament entre els carrers Sant Ferran i Marià Fortuny hi ha un pou (numero 1982) 
on s’uneixen els ramal d’ambdós carrers. 
Carrer Marià Fortuny: Hi ha dos ramals, el que discorre per la banda sud és de diàmetre 
variable (40, 50), pel carrer hi ha dos pous de registre (numero 1987, 1985). El ramal de la 
banda nord és de 50 de diàmetre i podem trobar a la vorera dos pous (Són els numero 
2001 i 2000).  
Carrer Sant Vicenç Ferrer: Hi ha un tram de diàmetre 40 que baixa cap al carrer Sant 
Ferran. Hi ha dos pous. 
A l’encreuament entre els carrers Sant Ferran i Sant Vicenç Ferrer hi ha un pou (numero 
2643) on s’uneixen els ramal d’ambdós carrers. 
Carrer de la Garrotxa: Hi ha un tram de diàmetre 40 que baixa cap al carrer de Sant 
Vicenç Ferrer. Hi ha dos pous. 
A l’encreuament entre els carrers de la Garrotxa i Sant Vicenç Ferrer hi ha un pou (numero 

2486) on s’uneixen els ramal d’ambdós carrers. 
 

Enllumenat públic: Hi ha diversitat de punts de llum a l’àmbit. 
Carrer Sant Ferran: Hi ha dos bàculs distribuïts al llarg de la vorera amb lluminàries de 250 
VSAP. 
Carrer Marià Fortuny: Donat que la vorera és estreta els punts de llum son braços 
ancorats a les façanes existents. Hi ha un braç amb lluminària de 150 VSAP. 
Carrer Sant Vicenç Ferrer: Donat que la vorera és estreta els punts de llum son braços 
ancorats a les façanes existents. Hi ha un braç amb lluminària de 150 VSAP. 

Subministrament elèctric: La companyia subministradora és Endesa Distribución Eléctrica, 
SL. 
A la parcel la hi ha una estació distribuïdora (ET) al carrer de Sant Vicenç Ferrer 
(LL91603). 
Els trams d’alta i mitja tensió són soterrats. Referent a la baixa tensió hi ha trams aeris i 
soterrats. Al plànol de serveis existents es veu la xarxa de subministrament. 

Telecomunicacions: No existeix instal lació soterrada al sector de projecte. A la informació 
facilitada per ACEFAT AIE es pot observar que hi ha instal lació soterrada de la 
companyia Telefònica, SAU al C/ Dolors Almeda. En el sector de la illa 35.883 està previst 
una canalització soterrada de la companyia Vodafone Ono, S.A.U. S’observen però xarxes 
aèries en les façanes de la nau que no estan reflectides en els plànols de serveis 
obtinguts. En el decurs de la redacció de la redacció del Projecte d’Urbanització es definirà 
la nova xarxa així com els elements a desmuntar i soterrar.  

Gas: La companyia subministradora de la xarxa de gas és Gas Natural. 
Per la vorera del sector al carrer Sant Ferran discorre un tub de polietilè de diàmetre 250. 
Per la vorera del carrer de la Garrotxa hi ha una canonada de polietilè de diàmetre 110.  
Pel carrer Maria Fortuny hi ha un tram de polietilè de diàmetre 250, a la vorera oposada el 
tram és de polietilè però de diàmetre 160. 

Aigua: La companyia subministradora és Aigües de Barcelona 
La xarxa de subministrament d’aigua està formada per un tub de diàmetre 150 que 
discorre per la vorera del carrer Sant Ferran, gira cap al carrer Marià Fortuny amb un 
diàmetre de 150 per passar a diàmetre 100 i girar per carrer de la Garrotxa. Al carrer de 
Sant Vicenç Ferrer el tub és també de diàmetre 100. 
Hi ha un hidrant a la cantonada del carrer Marià Fortuny amb carrer de Sant Ferran. 

Als plànols I08 i I09 de informació de serveis existents s’han transcrit les xarxes de 
subministrament existents. 
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6. Determinacions del planejament vigent 

El planejament vigent del que parlàvem en el punt 1 d’aquesta memòria és la MPGM19 
aprovada definitivament el 26 d’abril de 2019  

La MPG Almeda entre els seus objectius inclou: 

 Mantenir i reforçar el caràcter residencial del barri de l’Almeda evitant el desplaçament 
de la població resident. 

 

L’art. 1.5 de la memòria del MPGM19 diu “...aquesta modificació de Pla General 
Metropolità ala zona 14b del Sector Almeda manté les determinacions de la MPGM...” 

L’art. 2.2 de la normativa de la MPGM19 fixa l’edificabilitat en 1,2 m2st/m2sòl amb una 
adscripció de 300m2, sense establir cap altra condició, ni preveure una reserva mínima de 
sostre per a usos comercials. 

En conseqüència, cal considerar que l’edificabilitat del sector és la següent:  

1,2 m2st/m2sòl x 3.130 m2sòl = 3.756 m2st. 

Art 356.2. A les zones de remodelació privada els Plans de Reforma Interior han de 
respectar els mínims següents: 

a. Per a vials locals 25,20 % 
b. Estacionaments 5,40 % 
c. Espais verds locals 16,20 % 
d. Dotacions comunitàries 11,70 % 

Cal tenir en compte que dels 3.130 m2 de sòl del sector, n’hi ha 300 m2 que provenen de 
l’adscripció de sistemes definida a la MPGM19. Per tant, considerem que a l’hora de 
definir els sols de cessió de la operació que ens ocupa, els 300m2 de sòl adscrits generen 
cessió de sistemes (equipament i zones verdes) a l’illa delimitada pels carrers Teodoro 
Lacalle, Sant Ferran, Dolors Almeda i Roig, i Passeig dels Ferrocarrils Calalans. Els sòls 
de cessió de la illa es calcularan en base als 2830m2 de sòl corresponents a l’àmbit de la 
illa 2. 

 

7. Criteris i objectius del PMU de l’Illa n. 35.873 

En el marc dels paràmetres del planejament de referència sobre usos, sostre i cessions de 
sòl públic, hem formulat una proposta d’ordenació. 

Ens trobem en un solar a cavall entre la zona industrial de ponent i el barri de l’Almeda. 
Aquest quedarà envoltat en un futur per habitatge tret del seu costat a ponent. Actualment 
el barri ja ha entrat en fase de transformació, doncs la illa més gran del conjunt ubicada al 
nord en contacte amb el parc de Can Mercader, ja s’està desenvolupant. Aquesta illa 
s’organitza ubicant la zona destinada a habitatge al nord, deslliurant una gran plaça al seu 
costat sud en contacte amb el Carrer de Marià Fortuny. Optem per organitzar l’edificació 
alineada amb el carrar Sant Ferran,  generant una barra lineal de PB+4PP. La zona verda 
i la zona d’equipaments es situen paral leles a l’edificació donant front al carrer de la 
Garrotxa. Es proposa un petit vial peatonal de tres metres d’amplada que connecta els 
carrers Maria Fortuny i Vicenç Ferrer, i discorre entre la parcel la qualificada com a 18 i les 
parcel les 7b i 6b. Amb la incorporació d’aquest “passatge” es garanteix una correcta 
separació entre parcel les.  

Una vegada decidida la col locació de l’edificació, hem de plantejar els criteris basics 
d’ordenació. Al nostre entendre el volum edificat a projectar s’hauria de basar en els 
següents criteris: 

- El volum edificat ha de donar continuïtat a l’alineació de la façana de l’edifici C de la 
Illa ubicada al nord, deixant una àmplia voravia – 9 metres aprox - al carrer de Sant 
Ferran. Aquest volum es situarà a una distància mínima de 3 metres respecte a les 
parcel les qualificades com 7b i 6b, a una distància superior a 19m de la zona 
qualificada d’equipament de l’altra banda de Carrer de Marià Fortuny, i a una distància 
superior a 10m respecte al illa edificada a sud,  a l’altra banda del carrer de Sant 
Vicenç Ferrer. 

L’alçada de l’edificació és de PB+4PP. La nova ordenació i les seves alineacions generen 
voreres de 3 m d’amplada mínim  a tot el perímetre de l’illa esponjant el teixit urbà.  

Pel que fa a la vegetació es proposa disposar d’arbres d’alineació al carrer de Sant Ferran 
i al carrer de Sant Vicenç Ferrer. Els parterres es resoldran amb vegetació a tres nivells; 
arbustos, arbres de port mitjà i palmeres. Es recomana la plantació de vegetació 
autòctona i de poc manteniment. 

Pel que fa a la resolució constructiva d’elements singulars com guals, passos de vianants, 
bordons, etc... es resoldrà, a la redacció del Projecte d’Urbanització, seguint indicacions 
dels Serveis Tècnics Municipals. 

Referent a l’enllumenat públic es proposa afegir fanals alternats amb els arbres d’alineació 
a les voreres; mentre que a la zona del parc es preveu la ubicació de columnes amb 
projectors que permeten una il luminació en diferents direccions més adient per l’ús 
proposat. 

Referent a la urbanització, com ja hem dit abans, en l’actualitat ja està cobert el 
subministrament de totes les xarxes de serveis. En tot cas el Projecte d’Urbanització haurà 
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5b - Vials 25,20% 713,16
5b - Estacionaments 5,40% 152,82
6b - Espais verds locals 16,20% 458,46
7b - Dotacions comunitaries 11,70% 331,11
Sòl públic total 58,50% 1.655,55
Sòl privat 41,50% 1.174,45
Total 100,00% 2.830,00

sup. de sòl (m2)
Estandards urbanístics

de fer les consultes amb les companyies subministradores per comprovar si es necessari 
adequar els traçats actuals. 

 

8. Regulació de l’edificació 

8.1 Usos  

- L’ús de l’edificació sobre rasant serà exclusivament d’habitatge. 

Per sota de la PB l’ús serà d’aparcament, trasters i altres dependències comunitàries; el 
soterrani podrà ocupar tota la parcel la privada resultant. 

 

8.2 Volumetria 

Per a la definició de la volumetria es planteja el següent: 

 
- Es defineix l’ocupació en PB i plantes Pis del volum edificat amb un gàlib màxim; 
permetent-se cossos volats de 1,50 metres per fora del gàlib únicament al Carrer Sant 
Ferran. A la resta de façanes els cossos sortints no podran depassar el gàlib màxim fixat. 

En alçada es defineix el punt d’aplicació de l’Alçada Reguladora Màxima (Punt ARM), que 
és la cota intermèdia entre la màxima i la mínima de les voreres, des de la que es fixa 
l’alçada de la edificació 

L’alçada de l’edifici de PB+4PP serà 4,50 m + 3,05 m x 4 plantes = 16,70 m.  

Les alçades entre forjats de plantes pis serà de 3,05 m. 

Les alçades entre el Punt ARM i cota superior de forjat de planta primera serà de 4,50 m. 

El terra de la PB es podrà situar a 3,05 m per sota del terra de la planta primera. 
 

 

 

 

 

 

9. Superfícies de sòl i sostre 

Estàndards de sòl 

Segons l’art. 356 Estàndards urbanístics de la NNUU del PGM-76 s’ha d’assegurar a 
l’àmbit un mínim d’estàndards, que són els següents: 

  Vials locals   25,20 %  
Estacionaments    5,40 %  
Espais verds locals  16,20 %  
Dotacions comunitàries 11,70 % 

  De l’aplicació dels estàndards a la superfície de l’àmbit s’obté el següent quadre: 

 

 

 

   

   

 

La qualificació 7b permetrà a l’Ajuntament de Cornellà, en qualsevol moment, determinar 
un ús concret d’equipament i fixar una volumetria. Però fins llavors, amb l’objecte de no 
deixar un solar (7b) tancat i sense ús, el promotor està obligat a urbanitzar com a parc el 
conjunt de les zones 6b i 7b. 

- La superfície màxima de sòl privat és la fixada en el plànol P02 amb 1.174,45 m2 sòl. 

Estàndards de sostre 

- El sostre màxim edificable és de 3.756m2 st., segons la MPGM19 aprovada 
definitivament. 

- El nombre màxim d’habitatges s’obté de dividir la superfície de sostre per 100 m2 pels 
habitatges lliures i HPO Regim Concertat, i per 80m2 st. pels HPO de Regim general. 
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% m2
Lliure 70 2.629,20 26
HPO Regim Concertat 10 375,60 3
HPO Regim general 20 751,20 9

100 3.756,00 38

Num. 
Habitatges

Sostre 
Regim d'habitatge

 

ILLA 35.873: 

 

 

 

 

10. Modificació del règim d’habitatge de la illa 35.883 

                            La MPGM19, en l’article 3 de la seva normativa cita “A fi de garantir l’ordenació global de 
l’àmbit es podran tramitar PMU i/o modificacions dels àmbits qualificats de zona 14b”. . 
 La incorporació d'aquest apartat va ser conseqüència de l'escrit d'al legacions 
presentat pel Promotor en el marc de la tramitació de la MPGM en el qual expressament 
se sol licitava la possibilitat de regular la modificació d'aprofitament destinat a habitatge 
entre illes tot i mantenint el seu còmput general sense modificació, en entendre que el fet 
de concentrar l'habitatge en règim de protecció en una sola illa, així com la concentració 
d'habitatge lliure en una altra, suposava una millora global de les condicions d'ús i 
ordenació. 

 D'acord amb la Memòria de la MPGM, si bé la proposta d'intercanvi d'aprofitament no era 
un objectiu de l'esmentada modificació, i per tant no es va incorporar el redactat en els 
termes proposats, a través del redactat finalment incorporat en l'article 3.2 de la normativa 
es deixa oberta aquesta possibilitat mitjançant la redacció de plans de millora urbana i/o 
modificacions dels àmbits qualificats de zona 14b. 

 En aquest sentit, cal tenir en compte que la MPGM no preveu una localització específica 
per al sòl qualificat en règim d'habitatge de protecció, raó per la qual, el present PMU no 
introdueix cap modificació en el seu contingut, sinó que s'aprova, entre altres raons, a fi de 
concretar aquesta localització, garantint a més una millor ordenació dels àmbits qualificats 
de zona 14b, en compliment d’allò que disposa l’article 57.7 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme segons el qual: 

7. La qualificació del sòl que estableixi el Pla d'ordenació urbanística municipal 
o el seu planejament derivat per localitzar les reserves a què fa referència 
l'apartat 6 pot preveure la destinació total o parcial de l'edificació a habitatges 
de protecció pública. 

Per tant, amb el present document es pretén modificar el Pla de Millora Urbana de la illa 
35.883 per tal de disminuir el sostre d’habitatge de protecció previst en la mateixa, 
incrementant correlativament el sostre d’habitatge lliure en aquella illa en la mateixa 

proporció i, d’una altra banda, i simultàniament, disminuir el sostre d’habitatge lliure de la 
illa 35.873 i incrementar el sostre d’habitatge de protecció en aquesta illa, també en la 
mateixa proporció. 

Tal previsió és a més a més coherent amb el criteri i la pràctica seguit en altres àmbits de 
l'àrea metropolitana en els quals a través d'instruments de planejament derivat, en concret, 
de plans de millora urbana, s'ha permès l'agrupació i redistribució dels sòls destinats a 
habitatge social, sense necessitat d'una prèvia modificació del planejament general. 
Exemple d'això és el PMU per a la distribució de sòls de cessió per a habitatge social i 
equipaments, derivats de diferents instruments de planejament a l'àmbit de 22@, districte 
d'activitats 22@bcn i el PMU per a la redistribució de sòls de cessió per a habitatge social, 
equipaments i sòl 22@T, derivats de diferents instruments de planejament a l'àmbit del 
22@ -districte d'activitats 22@bcn. 

El promotor del present PMU està desenvolupant actualment l’Illa 35.883, concretament la 
part destinada a Habitatge Lliure i Habitatge de Règim Concertat (Edificis A i B del PMU 
de l’illa 35.883). Igualment es propietari del sòl per al desenvolupament de l’edifici C que 
segons determinacions del PMU aprovat ha de contenir els Habitatges de Protecció oficial 
de Règim General. 

L’objectiu del present document, és plasmar, segons possibilita la recentment aprovada 
MPGM19, una visió de conjunt dels àmbits del present PMU i del PMU de l’illa 35.883 amb 
la finalitat d’assegurar una millor implantació de l’habitatge de protecció de l’àmbit. En 
aquest entorn, es preveu  traslladar el sostre reservat a HPO Règim General de la Illa 
35.883 a la illa 35.873, i en compensació traslladar el sostre d’habitatge lliure de la illa 
35.873 a la illa 35.883.  

El canvi proposat millora objectivament les condicions físiques de l’edificació destinada a 
habitatge de protecció, mitjançant la previsió de més espais comunitaris en l’edifici, d’una 
configuració més eficient, així com d’una superfície de sol privat lliure d’edificació major 
que la que disposarien en cas d’estar ubicades en entitats separades.  

La distribució de sostre de la Illa 35.883 segons PMU aprovat és la següent: 

ILLA 35.883: 

  

 

 

 

 

% m2
Lliure 70 9.181,20 91
HPO Regim Concertat 10 1.311,60 13
HPO Regim general 20 2.623,20 32
Total 100 13.116,00 136

Num. 
Habitatges

Sostre 
Regim d'habitatge
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El trasllat de sostre consistiria en:   

- Trasllat de HPO RG de illa 35.883 a illa 35.873:                 2.623,20 m2t 

- Trasllat d’habitatge LLIURE de illa 35.873 a illa 35.883:     2.623,20 m2t 
 

Els 6,00m2t que faltarien d’habitatge lliure fins arribar als 2.629,20m2st, es deixarien de 
HPO règim concertat  en la Illa 35.873. 

 

En conseqüència, el sostre resultant de cada illa seria: 

 m2sostre 
 Total HPO RG HPO RC LLIURE 
Illa 35.883 (en construcció) 13.116 0 1.311,60 11.804,40 
Illa 35.873 3.756 3.374,40 381,60 0 
Totals 16.872 3.374,40 1.693,20 11.804,40 

 

Al plànol P05 es pot observar l’àmbit de la modificació proposada. 

Finalment, correspon fer menció al Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures 
urgents per a millorar l'accés a l'habitatge, publicat en el DOGC en data 30 de desembre 
de 2019, que introdueix una sèrie de modificacions en aquesta matèria i, concretament, en 
el règim d'habitatges protegits, modificant, entre altres, el contingut del TRLUC, a l'efecte 
de justificar que el seu contingut no resultaria d'aplicació al present PMU. 

En aquest sentit, vist que en el present supòsit l'aprovació del planejament general que 
aquest PMU desenvolupa es va produir abans de l'entrada en vigor de l'esmentat Decret 
Llei, tractant-se per tant d'un instrument de planejament urbanístic no adaptat, resulta 
d'aplicació la Disposició Transitòria Novena que assenyala: 

“Novena Planejament urbanístic no adaptat 

[…] 

2. En cas que el planejament urbanístic no adaptat a aquest Decret llei qualifiqui 
sòl destinat a la construcció d'habitatges amb un règim específic de protecció 
oficial, és d'aplicació el paràgraf primer de l'apartat 3 de l'article 57 del text refós de 
la Llei d'urbanisme, modificat per aquest Decret llei, sense que els instruments 
urbanístics que el desenvolupin o l'executin, que s'aprovin inicialment a partir del 
moment que sigui aplicable el sistema de determinació dels preus de venda i renda 
màxims que estableix aquest Decret llei, restin vinculats per les determinacions 
relatives als règims específics esmentats.” 

D'acord amb aquesta disposició, els instruments urbanístics de desenvolupament o gestió 
que s'aprovin inicialment després de l'entrada en vigor del sistema de determinació dels 

preus de venda i renda màxims que estableix el Decret Llei, no resten vinculats per les 
determinacions relatives als règims específics de protecció continguts en el planejament 
urbanístic no adaptat, i els resulta per tant d'aplicació el paràgraf primer de l'article 57.3 del 
TRLUC modificat per aquest Decret llei. 

En sentit contrari, els instruments de desenvolupament o gestió que s'aprovin inicialment 
abans de l'entrada en vigor del sistema de determinació dels preus de venda i renda 
màxims que estableix el Decret Llei, sí que restarien vinculats pels règims específics de 
protecció previstos en el planejament urbanístic no adaptat. 

És a dir, el fet determinant que comporta l’aplicació del paràgraf primer de l’article 57.3 del 
TRLUC segons la redacció introduïda pel Decret Llei 17/2019 és si l’aprovació inicial dels 
instruments de desenvolupament o gestió de planejament urbanístic no adaptat es 
produeix amb posterioritat a l’entrada en vigor del sistema de determinació dels preus de 
venda i renda màxims establerts pel citat Decret Llei. 

En el present cas, la MPGM constitueix un instrument de planejament no adaptat a 
l'esmentat Decret Llei, en conseqüència aquesta MPGM s'ajusta al redactat previ de 
l'article 57.3 del TRLUC que permetia la possibilitat d'implantació d'habitatges en règim 
concertat. 

Per tant, en la mesura en què el present PMU desenvolupa el contingut de la MPGM i que 
encara no s'ha aprovat el sistema de determinació dels preus de venda i renda màxims 
previst al Decret Llei 17/2019, no resulta d’aplicació al present cas el règim introduït pel 
referit Decret Llei. 

11. Pressupost de les obres i serveis  

La superfície total a urbanitzar dins del sector és de 1.655,55 m2, dels quals 865,98 m2 són 
de vials i estacionaments i 458,46 m2 de zones verdes. La superfície de 331,11 m2 
corresponent a dotacions comunitàries a efectes del pressupost es considera com a zona 
verda a urbanitzar. 

A més s’ha de tenir en compte que s’haurà d’urbanitzar fins al bordó de l’illa actual, i es 
preveu la incorporació d’un pas de vianants a la cantonada del Carrer Sant Vicenç Ferrer 
amb carrer Sant Ferran, així com un altre pas de vianants a la cantonada del Carrer de la 
Garrotxa amb el Carrer de Sant Vicenç Ferrer. 

La superfície de zones a reurbanitzar fora del sector és de 416,48 m2. 

El total de superfície a urbanitzar és de 1.655,55 m2 + 416,48 m2 = 2.072,03 m2  

S’ha estimat un preu estimat, que s’haurà d’ajustar a la redacció del projecte 
d’urbanització corresponent, de 101,176 €/m2 (+IVA) per les zones de vial, i 97,683 €/m2 
(+IVA) per les zones verdes. 
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Tipus d'habitatge Sup. m2 Preu de repercussió € Total €
Lliure 2.629,20 659,00 1.732.642,80
HPO Concertat 375,60 360,00 135.216,00
HPO General 751,20 232,00 174.278,40
Total 3.756,00 2.042.137,20

Tipus d'habitatge Preu de repercussió € U.V. Sup. m2 Total U.V
Lliure 659,00 1 2.629,20 2.629,20
HPO Concertat 360,00 0,5463 375,60 205,18
HPO General 232,00 0,3520 751,20 264,46
Total 3.756,00 3.098,84

Vials i estacionaments a urbanitzar (dins i fora del sector): 
713,16 m2 + 152,82 m2 + 416,48 = 1.282,46 m2 

 1.282,46 m2 sòl x 101,176 €/m2 = 129.754 € (+IVA) 

Zones verdes i reserva de dotacions comunitàries a urbanitzar: 
458,46 m2 + 331,11 m2 = 789,57 m2 

 
789,57 m2 sòl x 97,683 €/m2 = 77.127,57 € (+IVA) 

El pressupost estimatiu de les obres d’urbanització seria de: 
Enderrocs preu alçat (PEM)                                         120.000,00 € 
Vials i estacionaments (dins i fora del sector)              129.754,00 € 
Zones verdes i reserva de dotacions comunitàries        77.127,57 € 
Total                                                      326.881,57 € (+IVA) 

Aquest pressupost és estimatiu i es concretarà en el corresponent Projecte d’Urbanització. 
L’esmentat projecte d’urbanització és redactarà a partir de les determinacions del present 
PMU. 

No s’han tingut en compte les despeses derivades de la gestió i la tramitació del projecte 
d’urbanització. 

 

12. Avaluació econòmica i financera 

Per tal de realitzar l’avaluació econòmica i financera s’ha tingut en compte la mitja 
resultant dels preus per superfície construïda de l’Agencia de l’Habitatge, departament 
d’Estudis Territorials de l’Area Metropolitana de Barcelona, i els portals Fotocasa i 
Idealista, que són els següents (per l’habitatge lliure): 
 
Agencia de l’Habitatge    2.703 €/ m2 construït (2018) 
Estudis Territorials AMB   2.691 €/ m2 construït (2018) 
Portals immobiliaris           2.517 €/ m2 construït (2018) (1) 

 (1) Mitja de preus 2018 Fotocasa 2.579,20 €/ m2 construït; Idealista 2.455 €/ m2 construït. 

La mitja resultant és 2.637 €/ m2 construït.  

S’ha calculat el valor de repercussió en un 25%, és a dir,  
2.637 €/ m2 construït x 0,25 = 659 €/ m2 construït  

Per tal de calcular els valors referents a l’habitatge protegit s’han considerat els preus del 
Decret 75/2014 del Pla per al dret de l’habitatge de 27 de maig de 2014 

Preu màxim mòdul HPO (General)     1.940,48 €/ m2 útil  
Preu màxim mòdul HPO (Concertat)  3.001,68 €/ m2 útil 

S’ha calculat el valor de repercussió en un 15%, és a dir,  
HPO (General)     1.940,48 €/ m2 útil x 0,15 = 291,07 €/ m2 útil; serien 232  €/ m2 construit 
HPO (Concertat)  3.001,68 €/ m2 útil x 0,15 = 450.25 €/ m2 útil; serien 360  €/ m2 construit 

 

 

 

 

En base als valors exposats es calculen les Unitats de Valor (U.V.) resultant: 

 

 

 

 

El 10% d’aprofitament mig resultant és el següent: 
3.098,84 U.V x 0,10 = 309,884 U.V. 

Tenint en compte que la Generalitat de Catalunya  aporta 300m2 de sol corresponent a 
l’adscripció de sistemes, i que aquests generen una edificabilitat de 360 m2st, obtenim 
que la Generalitat de Catalunya  té en propietat 360m2st / 3.756 m2st = 9,5846 % del 
sostre total del sector. 

Les unitats de valor  del sostre privat resulten: 
3098,84 U.V. – 309,884 U.V = 2.788,96 U.V 

Les U.V. queden doncs repartides de la següent manera: 

10% Aprofitament mig = 309,884 U.V. 
Propietat Generalitat = 9,5847% de 2.788,96 U.V = 267,313 U.V. 
Propietat Privada = 90,4153% de 2.788,96 U.V = 2.521,65 U.V. 

Els costos d’urbanització, tal com s’ha calculat al punt anterior ascendeixen a  
326.881,57 € 

Tenint en compte els costos d’urbanització totals de 326.881,57 €, la seva repercussió per 
U.V és: 326.881,57 € / 2.788,96 U.V. = 117,21 € / U.V. 
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13. Cessió d’aprofitament mig 

La cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament es substituirà per l’equivalent del seu 
valor econòmic tal i com preveu l’art 43.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, vist que 
l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcel la única: 

“3. La cessió a què fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel seu equivalent 
en altres terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política 
d’habitatge, si l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcel la única i indivisible o 
si resulta materialment impossible individualitzar en una parcel la urbanística 
l’aprofitament que s’ha de cedir. En aquests dos darrers supòsits, la cessió pot 
ésser substituïda també per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, 
l’equivalent s’ha de destinar a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic 
de sòl.” 

Aquesta cessió s’establirà en el projecte de reparcel lació. El sistema de càlcul serà el del 
valor residual estàtic, establert pel Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl. 

14. Pla d’etapes 

S’estableix una etapa única de sis anys per desenvolupar la urbanització i l’edificació, a 
partir de l'aprovació definitiva dels Projectes d’Urbanització i de Reparcel lació. 

15. Justificació jurídica 

L’objecte del present pla s’ajusta a les finalitats d’aquest tipus de plans, definides a l’art. 
70.1 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i a les previsions dels 
articles 90 i 91 del Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

15. Avaluació de la mobilitat generada 

Atès que el pla manté les determinacions sobre aquest aspecte no es produeix un 
increment significatiu de la mobilitat generada i per tant és d’aplicació les determinacions 
sobre mobilitat fixades pel PMU de Cornellà i les determinacions sobre mobilitat del 
planejament vigent.  

És remarcable que l’àmbit del PMU se situa molt proper a l’estació d’Almeda dels FFCC i 
per tant s’assegura una alta centralitat. 

 

 

16. Documentació ambiental 

L’àmbit del present PMU es troba dins dels límits del document de “Text refós de la 
modificació i transcripció a escala 1:1000 del PGM 76 als barris Almeda, Famades, 
Solanes i Est” aprovat definitivament per la DGOTU el 16/09/2014, que incorpora un 
Estudi ambiental. 

L’àmbit objecte de modificació correspon a un territori de força generació de sorolls 
corresponent a un sector urbà intens en forta activitat industrial i de moviment de vehicles 
pesats. 

Referent a la contaminació lumínica, l’àmbit es troba dins de la Zona E4 (protecció menor). 

En relació als espais naturals i àrees protegides o catalogades es conclou que ni la zona 
d’estudi ni als seus voltants es troben zones designades com ENPE. Tampoc hi ha cap 
espai inclòs dins del PEIN, ni dins de la Xarxa Natura 2000. No hi ha cap habitat d’interès 
comunitari susceptible d’esser afectat. Tampoc hi ha cap exemplar d’arbre catalogat com 
a monumental. No s’hi troben Espais d’Interès Geològic.  

En quant al risc d’incendis forestal no hi ha masses forestals properes. 

Referent al risc d’inundacions cal destacar que al municipi de Cornellà de Llobregat hi ha 
un dipòsit de Laminació del Camp de l’Empedrat situat a l’entorn del carrer Silici i la bassa 
de Laminació de la Plana del Galet. Aquestes infraestructures resolen el desguàs intern 
d’aquesta part de la ciutat. 

Cornellà de Llobregat no presenta riscos geològics rellevants. 

En conclusió l’àmbit no està situat en cap zona de risc especial, ni d'inundabilitat, ni 
geològic, ni sísmic, ni forestal. 

En conseqüència aquest PMU s’acull a l’informe ambiental esmentat abans. 

 

Can Mercader Parc, SL  Miquel Roa, arquitecte 
 Arquitectura Produccions, SLP 

 

        Cornellà de Llobregat, 08 de setembre de 2020 
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Normativa urbanística 

Capítol 1. Disposicions generals 

Article 1. Objecte del Pla de millora urbana (PMU) 
Aquest PMU té l’objecte de desenvolupar les condicions urbanístiques de la parcel la 
ubicada entre el carrer de Marià Fortuny, el carrer de la Garrotxa, carrer de Sant Vicenç 
Ferrer i carrer de Sant Ferran situada dins del Sector Almeda del terme municipal de 
Cornellà de Llobregat. 

Article 2. Marc urbanístic 
1. Aquest PMU s’adequa als següents texts legals: 
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
- Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

2. Així mateix el present PMU. s’adequa a l’establert en el PGM-76 i a la “Modificació Pla 
General Metropolità a la zona 14b del sector Almeda” aprovada definitivament  pel 
Conseller de Territori i Sostenibilitat el 26 d’abril de 2019 

Article 3. Documentació 
La documentació continguda en aquest PMU s’agrupa d’acord a l’índex general: 

Índex text 

Memòria 
0. Introducció 
1. Justificació de la conveniència, necessitat i oportunitat de la redacció del PMU 
2. Àmbit 
3. Promotor i Titularitat del sòl 
4. Situació actual 
5. Estat actual de la urbanització de l’illa n. 35.873 
6. Determinacions del planejament vigent 
7. Criteris i objectius 
8. Regulació de l’edificació 
9. Superfícies de sòl i sostre 
10. Modificació del règim d’habitatge de la illa 35.883 
11. Pressupost de les obres i serveis 
12. Avaluació econòmica i financera  
13. Cessió d’aprofitament mig 
14. Pla d’etapes 
15. Justificació jurídica 

16. Avaluació de la mobilitat generada 
17. Documentació ambiental 

Normativa urbanística 

Índex plànols Illa 35.883 
Informació 
I01 Situació        E: 1/20000 
I02 Emplaçament       E: 1/2000 
I03 Fotoplànol        E: 1/2000 
I04 Topogràfic        E: 1/1000 
I05 Imatges del lloc.      S/E 
I06 Parcel lari (Cadastre)    E: 1/1000 
I07 Planejament vigent     E: 1/1000 
I08 Serveis existents I     E: 1/1000 
I09 Serveis existents II     E: 1/1000 

Proposta 
P01 Qualificació del sòl     E: 1/1000 
P02 Sòl privat        E: 1/1000 
P03 Volumetria de l’edificació  E: 1/1000 
P04 Volumetria de l’edificació. Seccions E: 1/1000 
P05 Planta àmbits trasllat de sostre (Plànol Indicatiu) E: 1/1000 
P06 Planta ordenació (plànol Indicatiu)  E: 1/1000 

Índex plànols modificats Illa 35.883 

         P03 Volumetria de l’edificació  E: 1/1000 

Índex annexos 
Annex 1. Notes simples del Registre de la propietat 
Annex 2. Fitxa del “Pla Especial d’Ordenació Urbana Sector Almeda” 
Annex 3. Documents per al càlcul del preu de repercussió 
 
 

Article 4. Contingut d’aquesta normativa urbanística 
1. Aquesta normativa té per objecte complementar els plànols de proposta del PMU, en la 
reglamentació del sòl públic i privat. 

2. Per totes aquelles determinacions urbanístiques o de caràcter normatiu que no estiguin 
regulades en aquest PMU, seran d’aplicació amb caràcter supletori les normes urbanístiques del 
PGM-76. 
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Article 5. Qualificació del sòl 
1. En el plànol P01 Qualificació del sòl s’estableixen les qualificacions al si de la parcel la original 
que concretament són:  

Qualificació                     Superfície  
5b (vial)                         713,16 m2 

5b (estacionaments)                              152,82 m2 
6b (verd)                   458,46 m2 

7b (dotacions comunitàries)                       331,11m2 
18 (zona ordenació volumètrica)            1.174,45 m2 
Total sector                    2.830,00 m2 

 

2. La zona 7b és una reserva d’equipament que l’Ajuntament de Cornellà podrà desenvolupar en el 
moment que cregui oportú. En tot cas, el promotor queda obligat a urbanitzar com a parc el conjunt de 
les zones 6b i 7b. 

Capítol 2. Gestió i desenvolupament de l’àmbit 

Article 6. Pla d’etapes 
S’estableix una etapa única de sis anys per desenvolupar la urbanització i l’edificació, a partir de 
l'aprovació definitiva dels Projectes d’Urbanització i de Reparcel lació. 

Article 7. Projecte d’urbanització 
1. El document de PMU conté unes directrius orientatives pel desenvolupament del Projecte 
d’Urbanització. 

2. Es redactarà i tramitarà un Projecte d’Urbanització que desenvolupi les obres d’urbanització 
establertes en aquest PMU. 

3. El Projecte d’Urbanització haurà de desenvolupar com a jardí públic el total de les zones 6b i 7b. 

4. Totes les obres d’urbanització correran a càrrec del promotor. 

 

Capítol 3. Desenvolupament del sòl públic 

Article 8. Cessió de sòl públic 
Tant el viari i estacionaments (5b) com el verd públic (6b) i la reserva de dotacions comunitàries (7b) 
amb una superfície total de 1.655,55m2, assoliran la seva condició de públic per cessió gratuïta, una 
vegada aprovada i inscrita la Reparcel lació. 

 

Qualificació                            Superfície  
5b (vial)                           713,16 m2 

5b (estacionaments)                            152,82 m2 
6b (verd)                           458,46 m2 

7b (dotacions comunitàries)                       331,11 m2 
Total cessions                               1.655,55 m2 

 

Capítol 4. Desenvolupament del sòl privat 

Article 9. Regulació del sòl qualificat de zona subjecta a ordenació volumètrica (clau 18) 
Una vegada fetes les cessions corresponents, la superfície de la parcel la privada resultant és de 
1.174,45m2 sòl, tal i com es pot veure al plànol P02 Sòl privat. 

La parcel la privada resultant serà una parcel la única. 

Art. 10. Sostre i numero màxim d'habitatge 
1. El sostre màxim permès serà de 3.756 m2 de sostre. 

2. Derivat de l’intercanvi de règim dels habitatges amb la illa 35.883, desenvolupat al punt 10 de 
la present memòria, el sostre de cada règim per illa queda definit de la següent manera: 

 

 m2sostre 
 Total HPO RG HPO RC LLIURE 
Illa 35.883 13.116 0 1.311,60 11.804,40 
Illa 35.873 3.756 3.374,40 381,60 0 
Totals 16.872 3.374,40 1.693,20 11.804,40 

 

En conseqüència, en nombre màxim d’habitatges de l’illa 35.873 serà el següent: 

HPO Règim General = 3.374,40 m2st / 80 m2stxhab = 42 habitatges 

HPO Règim Concertat = 381,60 m2st / 100 m2stxhab = 3 habitatges 

En conseqüència, en nombre màxim d’habitatges de l’illa 35.883 serà el següent: 

Habitatge lliure = 11.804,40 m2st / 100 m2stxhab = 118 habitatges 

Habitatge Règim Concertat = 1.311,60 m2st / 100 m2stxhab = 13 habitatges 
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PB+4PP 4,50 + 4 x 3,05 = 16,70

N. plantes Altura sobre P.ARM 
suelo P1a (m)

N. plantes 
pis

Altura plantes 
pis (m)

Altura Reguladora 
Màxima (m)

Article 11. Ocupació de l’illa 

 
1. En el plànol P03 Volumetria de l’edificació s’estableixen les ocupacions de les edificacions. 

2. S’estableix un gàlib màxim per a l’edificació en plantes sobre rasant. Es permetran cossos 
volats que sobresurtin màxim 1,5m fora del gàlib al carrer Sant Ferran en plantes pis. A la resta 
de façanes els cossos volats sortints no podran depassar el gàlib màxim fixat. 

3. Les plantes soterranis per ús d’aparcament i trasters podran ocupar tota la superfície privada 
(sota l’edificació i sota el jardí col lectiu).  

 

Article 12. Alçades de l’edificació 

 
1. L’edifici tindrà el nombre de plantes establerta en el plànol P03 Volumetria de l’Edificació. 

2. El punt de referència de l’Alçada Reguladora Màxima s’ha establert en el punt mig de les cotes 
màxima i mínima de la voravia. 

3. L’alçada de les plantes pis (inclòs forjat) serà de 3,05 m. 

4. El forjat de la planta primera estarà a 4,50 m sobre el punt d’ARM. 

5. Les alçades i nombres de plantes seran les següents:  

 

 

  

 

 

6. El terra de la PB es situarà a 3,05 m per sota del forjat de la planta primera. 

7. Per sobre de l’Alçada Reguladora es permetran els elements establerts en l’Art. 239.3 apartats 
b, c, d, e i f. Així mateix es permetrà situar els badalots d’escala i ascensor. 

8. Les plantes cobertes seran planes i tindran usos col lectius; però poden tenir usos privats 
vinculats a les ultimes plantes. 

 

Article 13. Usos 
 

1. L’ús permès a les plantes sobre rasant serà el d'habitatge. 

2. Els usos permesos en plantes soterranis seran els d’aparcament i trasters.  

 

Article 14. Cessió d'aprofitament mig 

 
1. La cessió de 10% d'aprofitament s'ajustarà al que preveu l’Article 43 de la Llei 3/2012, del 22 
de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost. Aquesta cessió s’establirà en el projecte de reparcel lació. 

2. Aquesta cessió es farà en aportació en metàl lic a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vist 
que l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcel la única no divisible. El sistema de càlcul serà 
el del valor residual estàtic, establert pel Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl. 

Disposició Addicional Única  

1. Es modifiquen els articles 10 i 11 del Pla de Millora Urbana de l'illa nº 35.883 del Pla especial 
d'Ordenació Urbana "Sector Almeda" amb el següent contingut: 

Art. 10. Sostre i numero màxim d'habitatge 

1. El sostre màxim permès serà de 13.116 m2 de sostre. 

2. El nombre màxim d'habitatges s'obté de dividir la superfície de sostre per 100 m2 pels 
habitatges lliures i HPO Regim Concertat.  

Regim d’habitatge Sostre Num.
Habitatges

Lliure 11.804,40 118
HPO Regim Concentrat 1.311,60 13
Totals 13.116,00 131

 

3. El PMU situa indicativament en el plànol P03 Volumetria de l'edificació, la posició dels 
habitatges de protecció oficial Règim Concertat, en tot cas correspon a la Reparcel lació i al 
projecte d'edificació la seva situació exacte. 
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Article 11. Ocupació de l'illa 

1. En el plànol P03 Volumetria de l’edificació s'estableixen les ocupacions de les edificacions. 

2. Dins del perímetre regulador s'estableixen tres tipus de fronts. 

- fronts que no poden treure balcons mes enllà de la línia de gàlib. 

- fronts que si poden treure balcons amb un vol màxim exterior d'1,50 m 

- fronts que si poden treure balcons amb un vol màxim exterior de 2,50 m 

3. L'espai lliure privat tindrà us preferentment de jardí col lectiu. Dins d'aquest jardí col lectiu 
es podrà localitzar una piscina. 

4. En la sol licitud de llicencia del projecte d’edificació s’incorporarà de manera detallada el 
projecte de l'espai lliure privat. 

5. Les plantes soterranis per us d'aparcament i trasters podran ocupar tota la superfície 
privada (sota l’edificació i sota el jardí col lectiu). 

 

 

 

Can Mercader Parc, SL  Miquel Roa, arquitecte 
 Arquitectura Produccions, SLP 

        Cornellà de Llobregat, 8 de setembre de 2020 
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Documentació gràfica 

Índex plànols Illa 35.873 

Informació 
I01 Situació        E: 1/20000 
I02 Emplaçament       E: 1/2000 
I03 Fotoplànol        E: 1/2000 
I04 Topogràfic        E: 1/1000 
I05 Imatges del lloc.      S/E 
I06 Parcel lari (Cadastre)    E: 1/1000 
I07 Planejament vigent     E: 1/1000 
I08 Serveis existents I     E: 1/1000 
I09 Serveis existents II     E: 1/1000 

Proposta 
P01 Qualificació del sòl     E: 1/1000 
P02 Sòl privat        E: 1/1000 
P03 Volumetria de l’edificació  E: 1/1000 
P04 Volumetria de l’edificació. Seccions E: 1/1000 
P05 Planta àmbits trasllat de sostre (Plànol Indicatiu) E: 1/1000 
P06 Planta ordenació (Plànol Indicatiu) E: 1/1000 
 

Índex plànols modificats Illa 35.883 

P03 Volumetria de l’edificació  E: 1/1000 
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Annex 1. Notes simples del Registre de la propietat 
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Annex 2. Fitxa del “Pla Especial d’Ordenació Urbana Sector Almeda” 
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Annex 3. Documents per al càlcul del preu de repercussió m2. 
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