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1. ANTECEDENTS  
 
El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat d'una 
col·lectivitat nacional. Els béns que l'integren constitueixen la seva herència que s'ha de conservar i 
transmetre a les generacions futures. 
 
La protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni 
cultural és un atribut de la Generalitat de Catalunya que té la competència exclusiva en aquesta matèria, 
sense perjudici de les competències que l'article 149.1.28 de la Constitució assigna a l'Estat. Aquesta 
competència té el seu precedent en la Llei de 3 de juliol de 1934, i l'actual legislació neix d'un concepte 
ampli del patrimoni cultural de Catalunya, que engloba el patrimoni moble, el patrimoni immoble i el 
patrimoni immaterial, ja siguin de titularitat pública o privada, i les manifestacions de la cultura tradicional 
i popular. 
 
S'estableixen tres categories de protecció, comunes a béns mobles, immobles i immaterials: els béns 
culturals d'interès nacional, els béns catalogats i la resta de béns integrants en l'ampli concepte de 
patrimoni cultural. Així mateix, la llei crea una segona esfera de protecció de béns del patrimoni cultural 
de menor significat, que denomina béns culturals d'interès local. En aquest cas els instruments de 
protecció i de control recauen en els municipis. D'entre ells, els béns immobles d'interès local, no només 
poden ser catalogats en el marc de la legislació nacional, sinó que també s'adopten mecanismes de 
protecció regulats per la legislació urbanística. 
 
El programa que es planteja, considera la 
recuperació d'un d'edifici de l’antiga fàbrica de 
Can Rosés, conjunt d'un significatiu valor 
patrimonial arquitectònic, vinculat a la història 
industrial de la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
Aquest edifici és un manifest construït de valor 
patrimonial i de llegat de la memòria industrial de 
la ciutat, alhora que del Canal de la Infanta (Salt 
Rosés) que va ser una important obra de 
canalització i captació d'aigües procedents del 
riu Llobregat construïda, entre 1817 i 1820 de 
17,420 km longitud que vincula a través de la 
memòria del seu curs l'antic municipi de Santa 
Creu de l'Olorde, a més dels actuals municipis 
de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat i 
Sants.  
 
Can Rosés, a més del seu valor individual, juntament amb Can Trinxet a l’Hospitalet de Llobregat, el Molí 
a l’antiga Fàbrica Ferrer i Mora a Molins de Rei o Can Bagaria en el  mateix municipi de Cornellà de 
Llobregat, constitueixen l'organització d’una xarxa de patrimoni industrial metropolità, permetrien 
constituir recorreguts d'interès turístic per tal de a) crear sinergies intermunicipals b) incidir en el 
desenvolupament econòmic dels municipis i c) possibilitar de creació de llocs de treball vinculats al 
turisme i a la restauració patrimonial. 
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2. INTRODUCCIÓ. 
 
Vitalia Hispalis SA representada pel Sr. José María Cosculluela Salinas, va subscriure un contracte de 
compra el proppassat 4 de desembre de 2017 a Zaragoza, amb la propietat de l’edifici situat al carrer 
Rosés núm. 13 de Cornellà de Llobregat (abans Victor Pardera 13) propietat representada pels Srs. Victor 
Rosés Vilà i José Luis Rosés Vilà. Aquest contracte afecta a un fragment del conjunt industrial de la 
colònia de Rosés, que comporta una superfície escripturada de 3.810,62 m2.  
 
Una part del conjunt patrimonial de la colònia industrial de Rosés, el constitueix un conjunt de 16 
habitatges unifamiliars disposats en filera, de planta baixa i pis, els quals son inclosos en l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Actualment aquests habitatges estan separats de l’antiga fàbrica 
per l’av. dels Alps. El Conjunt Industrial, en la seva totalitat, forma part també del Catàleg de Protecció 
Arquitectònic de Cornellà de Llobregat, a on i figuren amb la fitxa núm. INF-23 l’edifici industrial i amb la 
fitxa núm. INF-16 els habitatges. Ambdues entitats constituïen una mateixa unitat productiva que 
composava l’antiga colònia tèxtil, la qual aprofitava un salt d’aigua del Canal de la Infanta (salt Rosés) 
com a força motriu. La totalitat de Can Rosés constitueix juntament amb altres conjunts similars del Baix 
Llobregat, un exemple de l’arquitectura industrial catalana de mitjans del segle XIX.    
 
L’ajuntament de Cornellà de Llobregat és el titular d’un terreny que era previst inicialment per prolongar 
la carretera del Prat. Aquest sòl és situat a l’est del carrer Josep Duran i Campderrós en el seu creuament 
amb el carrer Rosés. Tanmateix la urbanització de l’avinguda dels Alps juntament amb la construcció de 
l’esmentat carrer Josep Duran i Campderrós, han fet innecessaria la prevista prolongació de la carretera 
del Prat fins a l’av. dels Alps. La superfície aproximada d’aquest espai és de 1.166 m2 i actualment és 
utilitzat com aparcament no regulat a l’aire lliure. 
 
La propietat del recinte industrial de Can Rosés ha arribat a un acord per vendre la part esmentada de 
l’antiga fàbrica, justament aquella situada més al oest del conjunt, a Vitalis Hispalis SL. Aquesta societat 
té interès en promoure i explotar una residència per a la gent gran en aquest edifici, el qual seria restaurat 
per donar-li una nova funcionalitat, dotant al conjunt sostenibilitat econòmica i recuperant aquesta part 
del patrimoni municipal pel ús comunitari. Amb aquest fi és necessari modificar el planejament urbanístic 
vigent, canviant l’actual qualificació urbanística de 22a zona industrial, per la de 7b sistema d’equipament 
comunitari de nova creació. 
 
D’acord amb tot l’anteriorment exposat i amb l’objecte de concretar les obligacions que es deriven en 
relació a la modificació del planejament urbanístic, Vitalis Hispalis SL i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat manifesten la seva voluntat de subscriure un conveni que comportarà una proposta de 
Modificació de Pla General Metropolità, proposta que es l’objecte del present document. El conveni 
urbanístic que es tramitarà en coherència amb el present document, quedarà adjunt com annex. 

3. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ. 
 
El principi inductor de la MPPGM ha estat el de modificar la qualificació industrial d’una parcel.la, que 
tot i disposar d’una edificabilitat suficient per enquibir el programa de residencia per a gent, s’ha decidit 
afegir a l’àmbit una reserva vial, a fi donar visibilitat i integrar l’edifici històric a la ciutat. Més 
concretament els objectius d’aquesta MPPGM són: 
 

a) Reordenar els terrenys situats a l’entorn de la fàbrica de Can Rosés a fi de garantir la protecció 
de les visuals de l’antic edifici i alhora assegurar la implantació d’usos que possibilitin la 
restauració del bé catalugat 

b) L’objectiu de la proposta és la d’establir una qualificació urbanística a Can Rosés que permeti 
el desenvolupament d’una activitat sanitari - assistèncial. 

c) Ordenar un important front de carrer 80 metres del carrer de Can Rosés, mesurats a partir de 
la cruïlla de la carretera del Prat, per transformar-lo en zona verda. 

d) Guanyar espai verd per a ús públic de la ciutat, ampliant la relació m2/zona verda per habitant. 
e) Guanyar per a la ciutat sostre de serveis comunitaris generador de llocs de treball qualificats, 

en detriment d’un ús l’industrial poc viable prop del centre de la ciutat. 
f) Rehabilitar un edifici que forma part del catàleg patrimonial arquitectònic de la ciutat. 
g) Donar visibilitat a aquest edifici des dels carrers que l’envolten i principalment des de la zona 

verda de nova creació, situada a la façana principal del carrer de Can Rosés. 
h) Transformar un edifici industrial, en desús i inadaptat funcionalment, en un centre sanitari – 

assistencial per a gent gran, en un municipi, el de Cornellà de Llobregat, deficitari d’aquest tipus 
d’equipament.  
 

4. INICIATIVA DEL PLANEJAMENT 
 
La proposta sorgeix de la societat Vitalia Hispalis S.A. domiciliada al carrer Joaquin Costa núm. 2 – 4º 
2ª  50001 Zaragoza i amb CIF A-50/847631, que té com objecte: 
 
El cuidado, promoción, asistencia, rehabilitación, inserción social y tratamiento de todo tipo de personas 
de tercera edad cualquier otra con alguna carencia, enfermedad o minusvalía física y/o económica, 
regentando, explotando o gestionando a tal efecto centros o inmuebles propios o ajenos en virtud de 
contrato de arrendamiento de cualquier clase incluido el financiero, cesión, concesión, de cualquier tipo 
tanto gratuita como onerosa, haciendo expresa extensión a la asistencia domiciliaria, concertando 
cualquier tipo de contratos o pactos con instituciones públicas o privadas. 
 
Vitalia Hispalis SA ha adquirit en contracte privat la compra de l’edifici propietat de la família Rosés, 
situat al carrer Rosés núm. 13 de Cornellà de Llobregat. És per això que es presenta aquesta proposta 
urbanística a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que com administració competent, assumeix la 
iniciativa i formula la present modificació de planejament general, araó del que disposa l’article 101.3 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC) 
i en la redacció, donada per l’article 41 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del mateix TRLUC. 
 

5. EQUIP REDACTOR 
 
ERV Arquitectes Associats SLP, amb domicili al carrer Mallorca 214 – àtic 1º de Barcelona 08008 que 
té com adreça de correu erv@erv-arquitectes.com i telèfon 686081500, representada pel seu director, 
el Dr. Arquitecte Eduard Rodríguez i Villaescusa, és l’encarregada de la redacció d’aquesta figura de 
planejament, de la qual la present memòria forma part de la documentació tècnica. 
 

6. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ. 
 
La MPPGM delimita un àmbit constituït per dues parcel.les, una de propietat municipal de 1.266 m2 i 
l’altre privada d’uns 3.810,62 m2 segons escriptures i de 4.022 m2 segons la base cartogràfica municipal que 
és la superfície que es pren com a referència en aquest planejament. Ambdues parcel.les sumen un 
àrea de 5.288 m2 que és la superfície total de l’àmbit de la MPPGM. Les dues parcel·les constitueixen 
un mateix front, al situar-se l’una al costat de l’altre, composant un àmbit continuo delimitat pel carrer 
de Can Rosés al sud, l’Avinguda dels Alps al Nord, a l’oest el carrer de Josep Duran, mentre que a l’est 
es troba la resta de l’edificació que configura el conjunt industrial de l’antiga fàbrica de Can Rosés. 
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7. DESCRIPCIÓ DEL SÒL INCLÒS A L’ÀMBIT DE LA MPPGM 
 
El que inicialment eren terres de conreu, més tard, amb la construcció del Canal de la Infanta, varen 
esdevenir terres de conreu o per servir per subministrar energia a les primeres industries de Cornellà: la 
Farinera o el Molí Vell, la de F. Quert (“La Llana”) i Can Rosés. Aquestes van utilitzar la força de l’aigua 
derivada dels petits salts per a fer accionar la maquinaria, fins que a principis del segle XX es van introduir 
les turbines per produir electricitat. El Canal a més de fer-se servir per omplir els safareigs de les cases 
o per banyar-se durant el bon temps, va tenir també efectes urbanístics ja que va establir una divisió del 
terme municipal en dues parts: la part deltaica o el Cornellà Baix i la part de les terrasses quaternàries 
del Cornellà de Dalt.  
 
El tall que suposava el Canal va ser minimitzada per la construcció de 27 ponts i passeres que 
comunicaven les dues ribes, permeten l’accés al lloc de treball (industrials o agrícoles) o a nuclis de 
cases. La construcció més tard del ferrocarril va agreujar aquesta separació entre els dos costats del 
terme municipal. Tanmateix Can Rosés va quedar al sud del traçat de la via del tren i amb espai suficient 
per construir-hi uns habitatges destinats als seus treballadors, constituint d’aquesta manera el que seria 
la Colonia Industrial de Can Rosés. 

L’àmbit de la modificació està localitzat, majoritàriament al Pla Parcial Industrial Almeda que te 
com a límits els que va determinar el Pla Parcial aprovat l’any 1971, a saber, al nord el Canal de 
la Infanta, a l’est el carrer Dolores Almeda fins a trobar els FF.CC. al sud amb la denominada Travessia 
Industrial i a l’oest l’antiga carretera del Prat. 

El terreny sobre el que s’assenta l’antiga fàbrica és sensiblement pla, marcat per una lleugera pendent en 
sentit nord-sud per aconseguir un desnivell d’uns 0,80 mts. En sentit oposat oest – est el terreny dins de 
la fàbrica es completament pla, situant-se entre la cota 13,5 i 13,8 . No així el carrer que ressegueix aquest 
costat de l’edifici el qual descriu una pendent de 1,17 mts. entre un extrem i l’altre de l’àmbit del sector de 
planejament. D’aquesta manera a l’extrem més desfavorable, a on actualment es troba l’accés a l’antiga 
fàbrica, trobem una petita rampa que supera la diferencia de cotes existents.  

Cornellà forma part de les terres del delta de Llobregat i la fabricà Rosés es situa per sota de la línia de 
tren que és la que marca la diferencia de composició geològica del terme municipal. En aquest sentit és 
versemblant preveure un subsòl de la parcel.la que ocupa l’edificació composat per estrats sorrencs i llims 
de matriu argilosa. Ultra això atesa l’activitat tèxtil que històricament ha s’ha desenvolupat no es 
pressuposen materials contaminats. 

7.1. Planejament Vigent 

Cornellà de Llobregat té el seu ordenament urbanístic regulat pel PGM, aprovat definitivament el 14 de 
juliol de 1976, juntament amb les seves Normes Urbanístiques (NNUU) que, posteriorment, van ésser 
objecte d’un Text refós, aprovat el 8 d’agost de 1988 pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya.L’any 1971 el Ministerio de la Vivienda va aprovar un Pla Parcial que 
delimitava un sector industrial de 139,5 Has. de les quals 57,6 Has. d’aprofitament privat per a ús  

Parcel.la Superfícies 
Adreça i clau de qualificació urbanística Cadastre Escriptura Cartografia 

Municipal 
Carrer Can Rosés núm. 13 (clau 22a) 3.911 m2 3.810,62 m2 3.991 m2 
Vial prolongació carretera del Prat ------ ------ 1.273 m2 
Total àmbit    5.264 m2 

Cartografia històrica de l’àmbit considerat i Localització sobre plànols històrics 1970 - 1977 - 1986 
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industrial que més tard l’any 1976 el PGM qualificava de clau 22a zona industrial. Posteriorment 
el 2 de novembre de 1986 el Consell Metropolità va aprovar el Pla Especial d’Adequació de les 
Condicions d’Edificació del polígon Almeda, promogut per l’Ajuntament de Cornellà, amb un 
àmbit coincident que el del Pla Parcial de l’any 1971. La redacció d’aquest Pla Especial va ser 
motivat per la complexitat i dificultats de desenvolupament i urbanització, de l’esmentat Pla Parcial. 
L’àmbit s’ubica al costat oest del Polígon Industrial Almeda. Forma part del Sector 3 i es qualifica 
de MI subzona de mitjana industria. Les condicions d’edificabilitat establertes per aquesta 
qualificació MI son: 

Edificació aïllada 
 Parcel.la mínima 800 mts. 
 Ocupació màxima 70% 
 Façana mínima 20 mts. 
 Alçada edificable 15 mts. (Pb + 3PP) 
 Separació a façana 5 mts. 
 Separació a veïns 3 mts. 
 Coeficient d’edificabilitat net 10 m3/m2 s – 2 m2 t/m2 s 

El sòl inclòs en l’àmbit de la present modificació puntual del PGM esta classificat d’urbà i està qualificat de 
sistemes en una proporció més reduïda i d’industrial en la seva major part, en concret de sistema viari clau 
5 i de zona industrial clau 22a. Les condicions d’edificabilitat que segons l’art. 350 fixa el PGM, per 
edificacions incloses dins d’aquesta darrera qualificació que comptin amb Pla Parcial definitivament 
aprovat, han de complir-se les disposicions establertes en aquest planejament derivat amb les limitacions 
següents: 

 Quan comprenguin sectors d’edificació aïllada:  
Intensitat d’edificació per parcel.la de 2 m2 sostre/m2 sòl 

 Ocupació màxima de la parcel.la 70% 
No podrà destinar-se una parcel.la mínima a establiments pertanyents a diferents persones. 

D’altra banda l’edificació de l’antiga fàbrica Rosés forma part del Catàleg de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de Cornellà de Llobregat aprovat definitivament el 17 de juliol de 2002. L’edificació consta a 
la fitxa de protecció núm. PRO 23 i consta dels elements següents: 

Denominació:  Fàbrica Rosés 
Tipus de bé protegit:  Edifici d’Interès específic aïllat 
Nivell de protecció:  Element: Protecció total. Classificació B – 1 
Aspectes a Protegir:  La protecció abasta el volum, les façanes i les cobertes. S´ha de mantenir 

l’estructura tipològica de l’edifici i s’han de preservar tots els seus elements 
estructurals. 

Entorn de Protecció: Comprèn l’àmbit que ocupen les edificacions protegide, que pel costat nord 
arriben a l’avinguda dels Alps i pel costat est inclou el passatge de la Via 
Julia. Queda dins d’aquest entorn i és objecte de protecció, la part que resta 
de la xemeneia i un petit tram del Canal de la Infanta en el punt que creua 
les escales del passatge de la Via Julia. Aquests elements es mantindran 
més pel seu valor testimonial que pel seu interès d’obra civil o arquitectònic 
ja que han quedat mutilats. 

Intervencions necessàries: Rehabilitar tot el conjunt arquitectònic. En particular, cal actuar en les 
façanes i en l’ordenació dels espais exteriors retirant elements i cobertes que 
degradin el conjunt. Protegir i reparar el tram del Canal de la Infanta. 

Intervencions proposades: Per la seva complexitat volumètrica i per la seva activitat industrial, es 
proposa redactar un pla d’ordenació de tot el conjunt, mitjançant un estudi 
de detall o similar, per tenir un programa d’actuació, protecció i millora 
d’aquests elements i de l’entorn. 

Formes d’actuació permeses: Consolidació, Restauració, Reestructuració, Reutilització, Restitució, 
Ampliació. 

Usos permesos: Els previstos per la seva qualificació urbanística (industrial) 
Observacions: El desenvolupament de l’activitat industrial no pressuposarà que es 

malmetin els elements protegits. Es prendran mesures correctores especials 
per minimitzar l’impacte que pot tenir aquest tipus d’activitat sobre el conjunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Àmbit de la MPPGM: Dues parcel.les 

Pla Especial d’adequació de les condicions d’edificació (Polígon Almeda) Qualificació MI 
Sector P3 
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7.2.  Estructura de la Propietat i referències cadastrals 

El sector objecte de la present MPPGM està format per dues finques situades en el mateix carrer 
de Can Rosés. La finca situada al carrer de Can Rosés núm. 13 pertany a la família Rosés, 
mentre que la finca situada al carrer de Can Rosés s/n fent xamfrà amb el carrer Josep Durán i 
Campderrós, prevista per donar continuïtat a la carretera del Prat, pertany a l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat. 
 

Parcel.la Número de finca registral Referència cadastral 
 

Carrer de Can Rosés núm 13 Registre de Propietat de Cornellà de Llobregat, 
Tom 491, llibre 6, foli, 2, finca núm. 36.813 2887701DF2728F0001HO 

Carrer de Can Rosés s/n xamfrà amb 
el carrer Josep Durán i Campderrós   

 
La finca del carrer de Can Rosés núm. 13 ha estat adquirida en contracte privat de compravenda per 
Vitalia Hispalis SA. 
 
7.3  Estat actual del sòl i de les edificacions 
 

Actualment, l’àmbit objecte de la modificació es troba parcialment edificat. De les dues finques que 
constitueixen l’àmbit, una d’elles es l’ocupada per una part de l’edifici de l’antiga fàbrica de Can Rosés, 
edificació que forma part del Catàleg de Protecció Arquitectònic del municipi, i que se situa entre el carrer 
de Can Rosés núm. 13 i l’avinguda dels Alps. La resta d’edificacions que conformen la colònia de Can 
Rosés, son el conjunt d’habitatges dels treballadors situats a l’altre costat de l’av. dels Alps i per tant 
separats de l’antiga fàbrica i la resta de l’antic conjunt industrial. La segona parcel.la, es un terreny buit 
de forma allargassada que s’utilitza com aparcament i que es troba en la prolongació de la carretera del 
Prat, resseguint el primer tram del carrer Josep Duran i Campderrós, i separada de l’avinguda dels Alps 
per un mur de contenció d’una alçada d’uns 8 mts. que assoleix la diferencia de nivell entre el límit de la 
parcel.la i l’av. dels Alps. 

L’edifici situat al carrer de Can Rosés núm. 13, es troba en un estat de cert abandó, com a conseqüència 
del seu desús. Tampoc ha ajudat al seu manteniment l’entorn construït que fins a les més recents obres 
d’urbanització i de millora de l’espai públic, s’identificava com una zona poc transitable i d’industrial 
envellida. 

Aquest edifici de Planta Baixa, dos plantes pis i sotacobert, respon a la tipologia clàssica de fàbrica de 
pisos. És construït per murs de càrrega de maó massís i a l’interior es disposa d’una retícula de 6 x 3,5 
mts. de pilars de fosa de secció circular, rematats per capitells. De planta diàfana, els forjats son fets amb 
volta estructural de rajola de maó recolzades sobre biguetes de ferro.   

El conjunt de l’àmbit es troba a l’extrem oest del polígon industrial Almeda i respon a una situació 
característica de regeneració urbana. L’estat d’abandó d’alguna de les instal·lacions o inclús de terrenys 
erms al voltant de l’àmbit de MPPGM, contrasta amb la modernització d’alguna de les fàbriques veïnes 
a l’operació, que han estat esperonades per la construcció del Parc de Rosa Sensat i Vila, juntament 
amb la reurbanització de l’av. dels Alps.  

Justament a redós d’aquests espais públics reurbanitzats, s´han promogut noves operacions d’habitatges, 
que inicien una voluntat municipal de renovació urbana de la zona. La rehabilitació d’un dels edificis de 
Can Rosés que es planteja per fer-hi un equipament pel servei públic, va justament en aquesta direcció, 
la de millorar el sector continuant la renovació urbana, ara però de l’altre costat de la carretera del Prat. 

7.4 Urbanització i traçat viari actual 

En tant que component de la estructura urbana de la zona, el traçat del carrer de Can Rosés (abans 
carrer Victor Pradera 13) es coherent amb el planejament i no es planteja la seva modificació. Aquest 
vial marca un itinerari consolidat a on hi conviuen antigues i noves fàbriques, juntament amb terrenys 
erms o edificacions precàries (veure foto aèria situació actual) A diferencia del carrer Josep Duran i 
Campderrós i de l’av. dels Alps en el tram que ens afecta, el carrer de Can Rosés mostra un estat de la 
urbanització deficient. Més endavant de l’operació que ens afecta, l’estat del ferm encara es deteriora 
més, arribant fins i tot a tenir trams on no hi han voreres o ni tan sols aglomerat asfàltic. Tot i així el sector 
gaudeix de clavegueram i tota la resta de serveis urbans. L’enllumenat públic en algun dels trams és 
insuficient i el cablejat aeri. Clarament el carrer de Can Rosés és un eix que ha d’implicar una política de 
renovació urbana i en aquest sentit, la residencia per a gent gran que es proposa, recuperant un edifici 
industrial en desús, que a més és emblemàtic del passat històric industrial de la ciutat, i la urbanització 
d’un parc urbà de nova creació, pot contribuir a iniciar aquest procés de regeneració. També ha de 
contribuir a aquest procés l’ocupació del terreny municipal que el PGM preveia com a sistema vial i que 
atesa la nova configuració viària del sector resulta innecessari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
Tal i com s’ha descrit a l’apartat 3 de la present memòria, la proposta de MPPGM planteja una nova 
ordenació pel conjunt de les dues parcel·les contigües, l’una de titularitat pública i l’altre particular. 
Ambdues parcel·les veïnes, donen continuïtat al carrer de Can Rosés al mateix temps que consoliden el 
front del carrer Josep Duran i Campderrós  

D’aquesta manera, es proposa garantir la continuïtat de la façana, en el tram del carrer Josep Duran i 
Campderrós, i donar més visibilitat a la façana principal de l’edifici de l’antiga fàbrica, que és objecte del 

Vista aèria del conjunt del àmbit 
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projecte de residència. Paral·lelament es transforma una zona actualment descuidada utilitzada com 
aparcament, que ocupa la previsió feta en el PGM per donar continuïtat a la carretera del Prat, en una 
parcel.la edificable a on s’ubicarà un grup d’habitacions i serveis de la residència. En compensació 
d’aquesta cessió de sobrant de vial (clau 5) es transfereix al domini públic, una part de la parcel.la privada 
de Can Rosés, d’igual superfície que l’anterior i que s’urbanitzarà com a zona verda (clau 6b) 

A aquesta actuació ha d’entendres i es justifica a partir de sis principis: 

- Es tracta d’una operació de rescat d’una part important del patrimoni arquitectònic de la ciutat. 
- La residència que es proposa i fonamenta l’operació, dona visibilitat i ús a aquest patrimoni. 
- Bescanvia una part del teixit urbà residual previst com a vial de difícil realització, per un parc urbà 

de nova creació, finançat amb recursos privats. 
- El conjunt de l’operació que fonamenta la MPPGM, dona inici a la recuperació urbana del sector 

comprés entre l’Avinguda dels Alps, el carrer Josep Duran i Campderrós, i la carretera de 
l’Hospitalet. 

- La construcció d’una residencia per a gent gran, dota a la ciutat de Cornellà d’un servei 
assistencial per un grup de gent vulnerable, un contingent de persones que encara serà més 
nombrós en els propers anys. 

- Econòmicament l’operació resulta positiva per l’Ajuntament de Cornellà, atès que no suposa cap 
despesa pel consistori malgrat que: amplia les dotacions en sistemes, recupera patrimoni, 
urbanitza i renova un sector en estat d’abandó, incrementa l’oferta de treball de personal qualificat 
i augmenta els ingressos municipals. 

8.1 Justificació de la proposta de modificació amb la voluntat de preservar i visibilitzar el patrimoni. 

L’antiga fàbrica Roses està qualificada per l’actual PGM de zona industrial clau 22a. Els paràmetres que  
regulen l’edificació en aquests tipus de sòl son:  

- Les condicions d’edificació a la zona industrial que compti amb Pla un Parcial definitivament 
aprovat, en aquest cas el Pla Parcial Polígon Almeda, s’han de regir per les disposicions dels 
plànols i ordenances de l’esmentat pla parcial amb les limitacions següents:  

- 1. Quan comprengui sectors de tipus d’ordenació d’edificació aïllada, la intensitat d’edificació per 
parcel·la no podrà passar de 2 m2 sostre/m2 sòl, l’ocupació màxima de la parcel·la es limitarà al 
70 per 100 i no podrà destinar-se una parcel·la mínima a establiments pertanyents a diferents 
persones, físiques o jurídiques.  

- 2. Respecte a l’alçada màxima i nombre límit de plantes: variaran amb l’amplada del vial al qual 
la parcel·la doni. En el nostre cas atès que l’amplada del carrer Can Rosés és de 12 mts. l’alçada 
que correspondria és de Planta Baixa + 3 Plantes Pis. 

- 3.- Finalment la separació mínima de l’edificació a la façana de les vies públiques (Can Rosés i 
Av. dels Alps) és de 5 mts. i de 3 mts. als llindes laterals de les parcel.les veïnes. 

En el cas d’aplicar fil par randa aquests paràmetres l’àmbit.la objecte d’estudi de 5.264 m2 de sol, 
l’edificabilitat resultant seria de 10.528 m2 i l’ocupació en planta del 70% de 3.684,80 m2. Atès que 
actualment l’edifici existent catalogat amb la fitxa núm.23 de la Revisió del Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic de Cornellà de Llobregat, ja ocupa una superfície de 1.339,51 m2 la superfície 
que la nova edificació podria ocupar en Planta Baixa seria de 2.345,29 m2 mentre que el 
desenvolupament en les tres plantes pis podria arribar fins a exhaurir la diferència entre el sostre 
potencial de 10.528 m2 i el sostre existent l’edifici protegit de 4.383 m2, es a dir 6.145 m2. 

En aquest marc, la nova edificació que esgotaria el sostre edificable potencial que permet l’actual 
ordenació, envoltaria completament l’edifici, ocultant-lo completament  un mínim de tres de les seves 
façanes. (veure plànol I.09)  

    

Alternatives de Planejament: Segons Planejament vigent 

Alternatives de Planejament: Segons Modificació Puntual Pla General Metropolita 
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8.2 Descripció i justificació del Programa. 
 
La Modificació PGM ve motivada per la proposta de construcció d’una residencia per a gent gran en la 
parcel.la ocupada per una part de l’antiga fàbrica Rosés i que és qualificada, en el planejament vigent, 
com d’industrial (clau 22a)  Tanmateix, la qualificació urbanística actual no permet aquest tipus d’ús que 
el PGM preveu com a sistema. Demés les empreses dedicades a la gestió de centres residencial per a 
gent gran, requereixen d’una superfície mínima de sostre edificable que els hi asseguri un nombre 
suficient d’habitacions i permeti la seva rendibilitat.  

En aquest context es precisa  

- Una modificació del planejament metropolità existent per passar d’una qualificació industrial clau 
22a a una altre de sistemes clau 7b d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de 
caràcter local, i mes concretament d’equipaments sanitari-assistencials, que comprenen els 
destinats a centres sanitari-assistencials i geriàtrics, públics o privats, d’interès públic, social o 
comunitari, (article 212.1 del PGM) 

- Complementar amb una superfície de m2 edificables suficients els 4.383 m2 de l’edifici existent a 
rehabilitar, per assolir els  m2 necessaris que completin el programa de residència. 

La superfície de sòl que adquireix el promotor Vitalia Hispalis SA, segons dades cadastrals és de 3.911 
m2, superfície que segons cartografia municipal és 3.991 m2. En aquest marc i atesa l’edificabilitat que 
li atorga el PGM de 2 m2 sostre / m2 sòl (art. 350 PGM) el sostre resultant admissible seria de 7.982 m2, 
superfície que compliria amb el programa de residència proposat. Tanmateix i com la superfície de l’edifici 
a rehabilitar és de 4.383 m2 i que cal complementar aquesta superfície amb una nova edificació que com 
a màxim tindria 3.599 m2, en el cas de situar-se aquesta nova construcció en la porció de parcel.la 
disponible dintre de la mateixa propietat, el nou immoble tindria un efecte pantalla, que impediria la visió 
des del carrer de Can Rosés, de l’edifici protegit de valor patrimonial. En aquest marc és quan es planteja 
la permuta de la parcel·la qualificada de vial afectada per la prolongació de la carretera del Prat, per una 
part de la parcel.la privada, justament aquella porció que és situada al davant de la façana principal de 
l’antiga fàbrica. És doncs que, per assolir la superfície indispensable de sòl necessària per a construir 
l’equipament, que s’acorda amb l’Ajuntament incorporar una part del terreny qualificat amb clau 
urbanística 5 de sistema viari bàsic, a la superfície que serà destinada a sistema d’equipament 
comunitaris clau 7b i a la vegada retrocedí a l’Ajuntament una superfície equivalent que serà destinada 
a parc urbà clau 6b . 

En definitiva la MPPGM, planteja la permuta de dues porcions de terreny, una qualificada de sistema vial 
clau 5 per un altre d’equivalent del sòl qualificada d’industrial clau 22a, que a terme esdevindrà parc urbà 
de nova creació clau 6b. Finalment, una vegada feta l’ampliació d’una part del terreny qualificat de 
sistema vial i deduïda la superfície equivalent a l’anterior que es qualifica de parc urbà de nova creació 
clau 6b, la parcel.la restant és la que serà qualificada de sistema d’equipament comunitari clau 7b. Es a 
dir que la ciutat incorpora una zona verda, a canvi d’un terreny previst com a vial i redueix el sòl urbà 
industrial transformant-lo en sistema d’equipament comunitari. 

Respecte a la proposta de construir a la ciutat de Cornellà de Llobregat un centre residencial i d'estades 
diürnes per a gent gran, que a més contempla espais per persones en situació de dependència amb 
trastorns greus i continuats de conducta, la seva necessitat es justifica a partir de l’estudi que ha estat 
realitzat i que s’incorpora com Annex 2. 

Aquest estudi assenyala que el nombre de població que actualment té la ciutat de Cornellà es de 87.173 
persones de les quals 17.617 son persones majors de 65 anys, es a dir un 20,2 % sobre el total de la 

                                                           
1 Centre Socio sanitari Sant Jordi 70 places, Clínica Sant Jordi 56 places, Residència Blau Almeda 142 places, Residència 
Can Rovira 25 places, Residència Jaume Nualart 72 places, Residència Teresa Duràn 134 places. 

població. Tanmateix aquest índex d'envelliment s'incrementarà de manera significativa i continuada, 
creixent fins a l'any 2030, com posa de manifest la seva piràmide poblacional (veure en annex 2). Així, 
les franges d'edats més nombroses es troben ara entre els 35 i els 60 anys, sent també molt importants 
aquelles superiors a aquesta edat. Aquestes dades anticipen les necessitats de places residencials per 
a gent gran que presentin situacions de dependència presents i futures, a curt i mig termini. 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix com a objectiu bàsic per atendre les necessitats 
assistencials de la gent gran en situació de dependència, una dotació mínima de 5 places residencials 
per cada 100 persones majors de 65 anys, per la qual cosa, el Municipi de Cornellà hauria de comptar 
amb una capacitat instal·lada de 880 places de residència adequades per a residents en situació de 
dependència. Tanmateix els centres amb els que actualment compte el municipi doten a la ciutat d’un 
nombre total de 499 places de residència assistida1. En conseqüència, es fa palès que hi ha un dèficit 
registrat de 381 places residencials adequades per a gent gran i en situació de dependència, per 
aconseguir l'objectiu bàsic establert per l'OMS. 

Tot això ens confirma que la dotació 499 places de residència instal·lades actualment a Cornellà, 
solament suposen un 2,8% sobre el total de persones majors de 65 anys de la localitat, el que dista 
d'aconseguir l'objectiu establert per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de 5 llits per cada 100 
persones grans establertes en el municipi. 

8.3 Criteris Generals de l’ordenació proposada 
 
La construcció d’un equipament sanitari assistencial ha de complir amb unes exigències mínimes per 
assegurar la seva sostenibilitat i correcte funcionament. La superfície computable per llit oscil·la entre els 
45 i 50 m2/llit, mentre que per a garantir la funcionalitat i gestió dels serveis necessaris, el nombre mínim 
de llits ha de ser de 170, cosa que suposa un sostre edificat que fluctuaria entre els 7.650 i els 8.500 m2. 
En aquest context i atesa la voluntat de rehabilitar un immoble construït que forma part del catàleg de 
patrimoni arquitectònic de la ciutat, que actualment presenta una superfície construïda de 4.383 m2 cal 
assegurar un sostre mínim que s’afegiria al volum principal suara esmentat d’un 3.600 m2. 
 
A tal efecte els principals paràmetres que fonamentaran la proposta d’ordenació son: 
 
Sostre màxim edificable:   7.982 m2 st. 
      4.383 m2 d’edifici existent 
      3.599 m2 d’edificació de nova planta 
Ocupació en planta baixa   2.725 m2 st. 

1.475 m2 d’edifici existent 
1.250 m2 d’edificació de nova planta 

Nombre de plantes:    PB + 2 i sota coberta en l’edifici existent 
P. Baixa + 3 Plantes Pis, d’edificació de nova planta 

Fondària màxima edificable:   18 mts. a l’edifici de nova planta. 
Alçada reguladora màxima:   L’actual a l’edifici existent  

15 mts. corresponents a P.Baixa + 3 Plantes Pis en l’edifici 
de nova planta. 

       
En aquest context es planteja una ordenació de volums, a on es pretén la posta en valor de l’edifici 
patrimonial i essencialment la seva façana principal aquella dona al carrer Can Rosés. Per aconseguir-
ho, es preserva com espai lliure l’espai existent entre l’esmentada façana i el carrer Can Rosés, evitant 
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tota nova edificació i demolint la nau existent per construir-hi en el seu lloc una zona enjardinada que 
integri visualment l’edifici catalogat a l’espai públic. 

Com ja s’ha esmentat, ateses les necessitats de sostre complementari de nova edificació que completi 
la superfície construïda actual per a garantir el bon funcionament del equipament assistencial, aquesta 
nova edificació es situa sobre el terreny de domini públic on actualment s’ubica un aparcament públic no 
regulat. 

Per últim i com a resultat de la diferència de cota entre l’avinguda dels Alps i el terreny on s’ubica l’antiga 
fàbrica, es reserva una zona edificable que permeti ordenar aquesta zona, sense per tant ocultar les 
vistes de la façana posterior de l’edificació catalogada des de l’esmentada avinguda. 

 
8.4 Quadre comparatiu de superfícies de sòl 

 
Quadre comparatiu de superfícies de sostre 

 
* La superfície total de sostre que figura en aquesta casella correspon a l’edifici de nova planta. L’ocupació corresponen a 
aquesta edificació de nova planta es podrà distribuir en part dins de la parcel.la inicialment qualificada de sistema vial i un altre 
part en la parcel.la qualificada d’equipament comunitari. 
 

9. JUSTIFICACIÓ LEGAL, RÈGIM DE CESSIONS I SISTEMA D’ACTUACIONS 
 
9.1 Fonaments legislatius. 
 
La normativa bàsica a considerar per garantir la protecció de la legalitat urbanística és la següent: 
 
Legislació autonòmica 
 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 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 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 
 Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya. 
 
Normativa estatal 

 Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana 
 Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl. 

 
Normativa Metropolitana 
 Normes Urbanístiques del PGM aprovades el 14 de juliol de 1976, revisades i modificades el 8 d’agost 

de 1988 
 Ordenances Metropolitanes d’edificació aprovades el 15 de juny de 1978 

 
Normativa municipal 
 Pla Parcial Almeda aprovat el 22 del mes de maig de 1973 
 Pla Especial d’adequació de les condicions d’edificació del Pla Parcial Almeda aprovat el 20 d’octubre 

de 1986. 
 Revisió del Pla Especial de protecció del patrimoni històric, artístic i arquitectònic i del catàleg 

corresponent de Cornellà de Llobregat.- Aprovat el 17 del juliol de 2002 
 
En aquest context, el marc normatiu i legislatiu que estableix les bases jurídiques en les que s’insereix la 
formulació del present instrument de planejament, tant pel que es refereix als seus objectius com al 
contingut substantiu i documental és el següent:  
 

De conformitat amb l’art 94 del Text Refós de la llei d’Urbanisme (TRLUC) el planejament 
urbanístic, en tant que disposició administrativa de caràcter general, té vigència indefinida, però 
és susceptible de suspensió, modificació i revisió. 

 
L’art. 97 del TRLUC 

 
5. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar 
la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 
privats concurrents,  

 
En un mateix sentit , art. 118.1.a del Decret 305/2006  de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme (RLUC) el qual va entrar en vigor l’1 de setembre de 2006 i que estableix: 
 

118.1 Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a 
llur finalitat específica, d’entre les pròpies de la figurade planejament modificada i en qualsevol 
cas, han de: 
a) justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s’introdueixen 

 
La modificació ve justificada també per tal d’adequar el planejament urbanístic a les necessitats i objectius 
de l’equipament proposat, que inclou la desqualificació dels sistema viari clau 5 a equipament clau 7 de 
la prolongació de la carretera del Prat en el tram del lateral de l’equipament assistencial. 
 
Pel seu contingut i abast de de regulació que la MPPGM planteja, no en resulta un argument de règim 
de sòl urbà, ni tampoc un pèrdua en el còmput total de zones verdes, espais lliures públics i equipaments 
públics esportius, per tant, no s’inclouria en els supòsits definits en l’art. 98 del TRLUC, pel que fa a la 
modificació de sistemes urbanístics de’espais lliures, zones verdes o equipaments esportius. El punt 1 
estableix: 
 
  1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació 
o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel 
planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals, ha de garantir el manteniment de 
la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels 

Planejament Vigent  MPPGM  Diferencia 
Zona Superfície Percentatge Zona Superfície Percentatge Zona M2 

        

22a 3.991 m2 75,8 % 22a -------- -------- 22a -3.991 m2 
7b -------- -------- 7b 3.990 m2 75,8 % 7b + 3.990 m2 
6b -------- -------- 6b 1.072 m2 20,3 % 6b +1.072 m2 
5 1.273 m2 24,2 % 5 202 m2 3,9 % 5 -1.071 m2 

        

Total 5.264 m2 100,0 % Total 5.264 m2 100,0 %   

Parcel.la Planejament vigent Planejament proposta 
   
 Clau PGM m2/sostre Clau PGM m2/sostre 
Carrer Can Rosés 13 22a 7.982  m2 7b/6b 4.383  m2 
Carrer Josep Duran i Campderrós 5  5/7b/6b 3.599  m2 
Àmbit MPPGM 22a/5 10.528  m2 5/7b/6b 7.982  m2 
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terrenys qualificats d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan 
ho requereixi l'interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda. 
 
9.2 Justificació Legal  
 
D’acord amb el que disposa els articles 96 i 97 del TRLUC assenyala la necessitat de justificació de la 
iniciativa, la oportunitat i la conveniència de la proposta de modificació del planejament. D’altre banda, 
l’article 4/2 de les NN UU del PGM incideix en els mateixos requeriments i especifica que la proposta de 
modificació puntual serà viable, quan la variació de les seves determinacions, no variïn la coherència 
entre les previsions i l’ordenació, en forma que faci necessària una revisió global, que evidentment, en 
aquest cas l’abast de la proposta no altera. 
 
La MPPGM planteja la concurrència d’interessos públics i privats derivats d’una situació urbanística 
d’afectació en una de les parcel·les, la prolongació de la carretera del Prat fins l’av. dels Alps, que data 
del PGM de fa més de 40 anys i recollida posteriorment pel Pla Parcial Almeda i el Pla Especial 
d’adequació de les condicions d’edificació del mateix Pla Parcial. Tot i el temps transcorregut, la realitat 
és que no s’ha pogut materialitzar la previsió feta pel PGM de prolongació vial. Les raons que expliquen 
que no s’hagi pogut realitzar aquest vial, cal buscar-les en la diferencia de cota existent de més de 8 mts. 
entre la carretera del Prat i l’Av. dels Alps. Diferencia de cota encara més acusada que la prevista, atesa  
la nova rasant definida per l’av. dels Alps. Amés cal afegir la recent construcció del carrer Josep Duran i 
Campderrós paral·lel a l’anterior traçat de l’av. del Prat, però d’una pendent menys pronunciada. 
 
Per altra part, l’article 196.4 de les NN.UU. del PGM en referència als sobrants de vial ja preveu que: 
 
“Els grafismes que figuren als plànols b-2 (a escala 1:5000), dins dels límits zonals reservats per a la 
xarxa viària bàsica, són esquemes orientatius del funcionament dels enllaços, calçades, passos a distint 
nivell i altres elements anàlegs, amb la finalitat de reservar terreny suficient per a l’execució dels projectes 
que es redactin i s’aprovin posteriorment i, si escau, els sobrants que no s’utilitzin a tals efectes es 
destinaran, en fases intermèdies d’execució, a espais lliures de protecció o verd”. 
 
Aquest article és rellevant en el nostre cas puig que: 
 

a)  Defineix la xarxa viaria bàsica com d’esquemes orientatius 
b) Els considera com a reserves de terreny per a projectes futurs 
c) Els sobrants no utilitzats com vial han de destinar-se a espais verds o de protecció de verd. 

 
Així i en coherència amb aquest articulat, la MPPGM que es planteja, recupera la previsió feta d’una 
reserva de sistema vial, per a fer un projecte d’interès municipal, i transforma aquest espai que el PGM 
havia mantingut com esquema viari en sistema de parc urbà. 
 
D’aquesta manera, en el cas que ens ocupa, el domini públic guanya un espai verd d’igual superfície que 
el que es cedeix de reserva de vial. Es a dir que tot i mantenir el còmput global de sistemes del PGM, 
aquest s’incrementa en sistema general d’espais lliures, concretament de parc urbans clau 6.  
 
En quant a les previsions establertes a l’article 97 del TRLUC la modificació del PGM que aquí es proposa 
no està inclosa a cap dels supòsits en els que aquest article imposa la valoració negativa de la proposta, 
donat que: 
 
a. No comporta un increment del sostre. 
b. En el cas del sòl de titularitat privada mai va formar part d’un patrimoni públic de sòl i habitatge. 

c. És coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament urbanístic general vigent i no entra 
en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 
d. No comporta una actuació excepcional respecte el planejament territorial. 
e. No es redueix la superfície dels sòls qualificats de sistema d'espais lliures públics, ans al contrari puig 
que s’incrementa en detriment del sistema vial, millorant la relació, contribuint a l'objectiu municipal 
d’arribar al 2026 als 15,52 metres quadrats per habitant, quan actualment Cornellà disposa d'9,74 m2 de 
superfície verda per habitant. 
 
D’aquesta manera, en aquest cas la MPPGM respon a interessos públics i privats concurrents. 
 
Respecte a les Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OO MM) en el seu capítol IV art. 196/2 es 
refereixen al sector Almeda de Cornellà: 
 
Al sector Almeda, la instal·lació d’indústries es regirà pel que preveuen les Normes Urbanístiques del 
PGM per a la zona industrial (22a) però els edificis que s’hagin de construir en aquesta zona hauran de 
ser aïllats. 
 
En aquest sentit i atès el caràcter de la MPPGM que es proposa, la qual afecta a la mateixa qualificació 
de la parcel.la que deixa de ser industrial per esdevenir sistema d’equipaments comunitaris, s’entén que 
l’edificació a projectar en complement a l’existent de l’antiga fàbrica, ha de ser regulada pel que les 
mateixes NN UU en el seu Títol III, capítol 4t. Secció 2. 
 
En aquest marc  i en relació a l’edificabilitat de la parcel.la, la MPPGM exhaureix la que li atorga el 
Planejament vigent de 2 m2 sostre / m2 sòl, i això per dos motius: 
 

A) Econòmicament no és viable una residencia per a gent gran que no arribi a assolir un nombre 
de llits suficient com per a fer-la rendible. 

B) Segons art. 217 de les NN OO 
1. L’edificació a les àrees d’equipament s’han d’ajustar a les necessitats funcionals dels 
diferents equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar, i a la 
integració al sector on s’ubiquin. Amb aquesta finalitat, cal determinar les diferents condicions 
urbanístiques en un Pla Especial 
2. Quan falti el pla especial, s’han d’observar les condicions següents:  
a) Al sòl urbà, per a tot tipus d’equipaments ha de regir el tipus d’ordenació de la zona on se 
situa l’equipament o, si escau, de la zona contigua, i s’han de respectar les condicions 
d’edificació vigents. 

 
En el cas que ens ocupa, l’ordenació de la zona on es situa l’equipament proposat, és segons el PGM la 
de zona industrial, i la parcel.la està inclosa dins del Pla Parcial Almeda. En ambdós documents 
normatius l’edificabilitat que atorga a la parcel.la és de 2 m2 sostre / m2 sòl, mateixa edificabilitat que la 
de les parcel.les que es troben al seu voltant. 
 
D’acord amb el punt 4 de l’article 118 del RLUC les modificacions dels plans urbanístics han d’estar 
integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas han 
de incorporar l’informe ambiental corresponent, les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a 
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També, s’ha d’incorporar 
un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent. 
 
La present modificació del PGM està subjecta a les previsions de l’article 98 del TRLUC. En aquest sentit 
la proposta garanteix el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistema objecte de la 
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modificació. Així mateix d’acord amb l’article 97.2.bis del TRLUC, la reducció de sòl per a sistema vial es 
justifica per l’interès públic prevalent de destinar-lo a sistema de parcs i jardins. 
 
Respecte a la reserva d’habitatges destinades a protecció pública que indica l’article 57.3 del TRLUC, no 
te objecte en aquest cas atès que la MPPGM no planteja en cap cas l’ús residencial. 

9.3 Justificació Econòmica 
 
Aquesta justificació es fonamenta en dues raons: 
 

a. El compliment de la “Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbana” 
b. Per la pèrdua de valor del sòl al passar d’un aprofitament de zona industrial al de sistema 
d’equipament i una pèrdua de superfície edificable en benefici d’una zona verda i de visibilitat de 
l’edifici protegit des de l’espai públic. 
 

a) El compliment de la “Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana” 

Segons el text legislatiu 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. la 
garantia d'un model sostenible i integrador, tant ambiental, com social i econòmic, requereixen bolcar tots 
els esforços en actuacions de rehabilitació, de regeneració i de renovació urbanes. La mateixa llei precisa 
que s'ha de generar un marc normatiu idoni, que resolgui els obstacles que impossibiliten aquestes 
operacions i que propiciï la generació d'ingressos propis per fer-les front. En aquest sentit la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità (MPPGM) que es proposa, incideix en tots dos principis,  

1. En primer lloc al rehabilitar un edifici en desús; el de l’antiga fàbrica de Can Rosés, es regenera 
per a un ús social, i en paral·lel es renova una zona urbana actualment depreciada.  

2. En segon lloc, la MPPGM presenta un nou marc normatiu que possibilita la rehabilitació 
d'aquest edifici, que a més representa una part important de la memòria industrial de la ciutat, 
i li dóna un nou ús que permetrà finançar aquesta regeneració. 

Es dona la circumstància a més, que la qualificació actual de Can Rosés segons el PGM és la de 22a 
(zona industrial) Qualificació que difícilment s’adapta al que la norma bàsica de l’edificació NBE-CT-79 
estableix per aquest tipus d’instal·lacions i que en el millor dels cassos, la seva adequació incidiria en 
l’assolament del caràcter patrimonial de l’edifici. Contràriament el programa que es proposa i que és 
objecte d’aquesta MPPGM, el de un centre residencial per a persones grans, permet amb lleugeres 
adaptacions de l’antiga fàbrica, conservar i posar en valor aquest edifici històric. 

En coherència amb aquest text legislatiu, la MPPGM que es proposa considera: 

- En primer lloc, potenciar la rehabilitació d’una part de Can Rosés, la seva regeneració funcional i 
la renovació urbana de l’entorn, modificant les traves normatives actualment existents i creant 
mecanismes específics que facin viable i possible l’operació. 

- En segon lloc, oferir un marc normatiu idoni per permetre la reconversió de l’edifici industrial i la 
reactivació del sector urbà en el que s’ubica. 

- En tercer lloc, fomentar la qualitat, la sostenibilitat i l’eficiència energètica en l'edificació, acostant 
el marc normatiu del sector d’intervenció al marc europeu, sobretot en relació amb els objectius 

                                                           
2 La valoració del preu de repercussió per m2 s’extreu del muntant abonat per la mateixa societat Vitalia Hispalis que mitjançant 
licitació pública es va adjudicar de l’Empresa Municipal de promoció social, urbana i econòmica de Cornellà S.A 
(PROCORNELLÀ) el 24 d’abril de l’any 2019 una parcel.la qualificada d’equipament. L’edificabilitat disponible del solar és de 

ambientals, d’estalvi energètic i lluita contra la marginació social, en aquest cas de les persones 
grans. 

Respecte a l’edifici de l’antiga fàbrica Rosés, es dona la circumstància de que es tracta d’un edifici protegit 
que des de fa anys es buit, amb el deteriorament que aquest fet comporta i la pèrdua patrimonial que per 
a la ciutat això pot suposar. Al mateix temps, la pròpia tipologia de l’edifici amb un desenvolupament en 
alçada i d’elements interiors a preservar, dificulten encara més el seu aprofitament comercial. 
 
La MPPGM va en la direcció d’ampliar l’oferta de llocs de treball del sector serveis, i això en un context 
de la transformació del model productiu a l’AMB, on la població activa en el sector industrial ha passat 
des de l’any 2.000 al 2.014 del 19,7% al 10,5%, en benefici del sector serveis.  
 
Així com s’ha fet esment, amb l’interès de rendibilitzar un espai des de fa temps sense ús, amb la voluntat 
de recuperar una part de la memòria històrica de la ciutat i amb la cura de proporcionar un servei a la 
població, es planteja la tramitació urbanística de la MPPGM per a la realització d’un equipament d’ús 
sanitari assistencial. Aquest equipament, a més de recuperar un edifici històric de la ciutat i donar-li un 
nou ús en el sector serveis, més coherent amb el moment econòmic actual, permetrà la creació de 75 
llocs de treball directe entre personal qualificat i no qualificat, amb un sou mig de 23.328 (any 2019). 
 
Ultra això, amb aquesta MPPGM s’ajuda a reduir el dèficit de llits assistencials destinats a la gent gran 
de la ciutat, que actualment és de 250 llits. Un equipament que es considera prioritari, atès el progressiu 
envelliment de la població que patirà la ciutat de Cornellà, al igual que la resta de l’AMB. 
 
Com ha quedat palès en els paràgrafs anteriors la proposta de MPPGM no altera les superfícies 
corresponents a sistemes del planejament vigent, i en tot cas incrementa la superfície de zona verda en 
detriment de la de sistema vial. La diferència més important entre el planejament vigent i el proposat el 
trobem en el sòl qualificat d’industrial clau 22a que en la MPPGM passa a ser d’equipament clau 7b, amb 
la pèrdua de valor econòmic que l’operació suposa. Malgrat aquesta devaluació objectiva, la propietat ha 
considerat més solvent pel seu manteniment la posta en servei de l’edifici com a residència. 
 
La quantificació de la pèrdua de valor soferta es presenta en el quadre següent. 
 
Valor de repercussió de naus industrials al polígon Almeda de Cornellà de Llobregat 
 

Adreça Preu venda M2 suelo  Preu euros/m2 
Parcel.la situada al polígon Almeda Carrer Tirso de Molina 36 2.500.000 euros 4.284 m2 584 €/ m2 
Parcel.la situada al polígon Almeda Carrer Sant Ferran 18 1.405.000 euros 1.405 m2  1.000 €/ m2 
Parcel.la situada al polígon Almeda Carrer Solanes 37 525.000 euros 500 m2 1.050 €/ m2 

 
Així doncs el preu mig del m2 de sòl el Polígon Almeda se situaria al voltant dels 878 euros / m2. D’altra 
banda el preu de repercussió de m2 de sòl d’equipament socio-sanitari2 al municipi de Cornellà de 
Llobregat es situa en el 369,25 euros/ m2 . 
 
A aquesta pèrdua de valor del sòl que és manifesta per la diferència de preu de repercussió entre el sòl 
industrial situat al municipi de Cornellà de Llobregat, concretament al polígon Almeda, i un sòl 
d’equipament. De més cal afegir-hi que el sobrecost de rehabilitació d’un edifici industrial que a més 
forma part del Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat. 
 

5.740 m2 sobre rasant, i està situada al carrer Joan Fernandez 35. L’adjudicació es va fer per un muntant total de 2.119.500 per 
construir-hi una residència per a gent gran. Aquest preu de repercussió practicat aquest mateix any, és a més el més il.lustratiu 
possible al haver estat conseqüència d’un procés de licitació, anunciada públicament i oberta a qualsevol operador privat. 
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Ultra això s’ha de tenir en compte que la superfície proposada per a la construcció de l’equipament és de 
7.982 m2 i que aquest sostre edificable no exhaureix la capacitat de l’àmbit de 5.264 m2 . Una superfície 
de sòl que al aplicar-hi el coeficient d’edificabilitat corresponent a una parcel.la industrial de 2 m2 sostre/ 
m2 sòl, resultaria un sostre potencial de 10.528 m2 . Es a dir un diferencial de 2.546 m2 que correspon a 
un coeficient d’ocupació 1,516 m2 sostre/ m2 sòl. 
 
Finalment a tota aquesta considerable pèrdua de valor de la parcel.la al ser transformada en sistemes 
d’equipament, s’ha d’afegir el cost de la urbanització dels 1.072 m2 sòl, del terreny municipal que es 
transforma en zona verda, el qual va a càrrec del promotor privat.  
 
9.4 Règim de cessions. 
 
1.- Es cedirà  de forma obligatòria, gratuïta i urbanitzada a l’Ajuntament el sòl qualificat de zona verda 
(clau urbanística 6b) 
 
2.- L’objectiu de la MPPGM és el de transformar l’ús previst en el planejament vigent, augmentant el sòl 
qualificat de sistema d’espais lliures, concretament el de parc urbà, sense incrementar el sostre edificable, 
ans al contrari reduint-lo. És més, gràcies a aquest increment d’espais lliures, la MPPGM completa 
l’estructura prevista d’aquest sistema al llarg de l’avinguda dels Alps. Com s’ha vist anteriorment, la 
MPPGM suposa una pèrdua de valor de la parcel.la, al passar d’un aprofitament industrial a un altre de 
sistema d’equipament comunitari de menys valor. Paral·lelament la MPPGM redueix el sostre edificable 
previst en aquest solar urbà pel PGM, passant dels 10.528 m2 permesos als 7.982 previstos, amb la 
pèrdua econòmica suara exposada que aquesta operació implica. En aquest marc, la cessió resultant 
d’aprofitament resulta negativa i en conseqüència no s’escau el 10% d’aprofitament urbanístic que 
esdevindria per l’Ajuntament.  
 
9.5 Sistema de d’actuació. 
 
Al sector que configura la present MPPGM, i que formalitza les dues parcel.les 1 i 2, no s’imputen 
càrregues per indemnitzacions en conceptes d’arrendaments i d’activitats. La urbanització del nou 
sistema amb clau urbanística 6b, de 1.072 m2 m2, serà desenvolupada mitjançant el seu corresponent 
projecte d’urbanització. En aquest marc es preveu la formalització d’una única unitat d’actuació que 
abasta tot l’àmbit amb dos propietaris, un privat Vitalia Hispalis SA i l’altre públic l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat. En aquest marc, el sistema d’actuació serà a traves de la reparcel·lació per compensació 
bàsica.  

 
10.  INFORMACIÓ PÚBLICA 

 
En el TRLUC es regula la participació ciutadana en el procés de planejament, pel que fa a les figures de 
planejament general, amb l’aprovació del corresponent Programa de participació ciutadana. L’article 
105.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme determina l’obligació de l’aprovació i publicació del Programa 
de participació ciutadana en el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, 
condició que no està dins dels objectius d’aquesta modificació puntual del PGM. 
 
Amb aquest document de planejament s’inicia la tramitació de la MPPGM, que, un cop aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament es remetrà al Departament d’Urbanisme per sol·licitar els informes pertinents. D’aquesta 
manera es complimentaran els extrems de publicitat i de participació, a través dels canals informatius 
propis que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat té a la disposició dels ciutadans. 
 
L’ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar el programa de participació ciutadana d’acord amb els 
principis i determinacions establertes en la vigent legislació urbanística. Així, prèviament a l’aprovació 

d’aquest document que es presenta, s’iniciarà el procés de participació ciutadana amb l’objectiu de 
fomentar la seva participació des de l’inici dels treballs. Paral·lelament el document es publicarà a la web 
de l’Ajuntament per donar-lo a conèixer i fomentar la contribució ciutadana. Finalment s’incorporarà en 
annex de la present memòria i constituir així el document complert.  
 
El programa de participació ciutadana contempla un seguit d’actuacions previstes segons les fases de 
tramitació del document de MPPGM. Aquestes etapes queden reflectides en el següent quadre:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment, la convocatòria del tràmit d’informació pública del planejament inicialment aprovat, es farà 
pública a través de: 

La publicació, al diari Oficial o al Butlletí Oficial,  
Al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  
a la pàgina web Municipal i  
A un dels diaris de la premsa periòdica de més divulgació, que determina l’article 85.4 del text refós 
de la Llei d’urbanisme i l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, així com la seva difusió pels 
mitjans de comunicació municipals, serà la via procedimental establerta, com a garantia del dret a la 
informació respecte als procediments urbanístics, del que gaudeixen tots els ciutadans segons el 
que disposa l’article 15 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

11. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC RELATIVES AL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

 
D’acord amb l’article 9 del TRLUC les administracions amb competències en matèria urbanística han de 
vetllar perquè les determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de 
la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat 
ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.  
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Des d’aquest punt de vista la present modificació puntual del PGM es redacta amb l’objectiu de propiciar 
la viabilitat del desenvolupament del àmbit per tal de millorar la qualitat urbana i ambiental de l’entorn ara 
prou degradat com edificatòria, en el nostre cas recuperant per un ús públic un immoble que forma part 
del Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. Objectius clarament alineats amb el 
pretès interès públic i de sostenibilitat urbanística. 
 
La tramitació d’aquesta modificació puntual del PGM conforme al que disposa l’article 7 de la Llei 6/2009, 
de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, no està sotmesa al procediment d’avaluació 
ambiental, donat que el que proposa no constitueix una modificació substancial de les estratègies, les 
directrius ni de les propostes o la cronologia del planejament vigent. A més a més l’actuació es realitza 
dins un àmbit classificat com a sòl urbà on l’alteració dels usos preexistents no fan més que millorar les 
condicions ambientals del sector, en forma de rehabilitació edificatòria, regeneració d’un edifici en desús 
i iniciant un procés de renovació urbana que pot tenir una influència positiva per a la resta de la zona. 
 
La incorporació d’elements per l’estalvi energètic, la utilització d’energies alternatives, la introducció 
d’espècies autòctones i resistents alhora de redactar el projecte d’urbanització, a més de totes aquelles 
mesures que contribueixin al manteniment sostenible de les noves edificacions, s’hauran de justificar en 
el projecte o projectes constructius, que definiran les futures obres de l’espai públic i construccions. En 
particular, serà d’aplicació la ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació solar 
per a la producció d’aigua calenta en edificis i construccions, i l’ordenança municipal sobre soroll i 
vibracions vigents. 
 

12.  AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
L’instrument que es redacta mitjançant el present document és una modificació de planejament urbanístic 
general. El Decret 344/2006, de 19 de setembre que regula els estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada, determina els instruments d’ordenació territorial i urbanística que han d’incloure l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada. En base a l’apartat b del punt 1 de l’article 3, de l’esmentat Decret, 
es considera que no és necessari incloure l’estudi de la mobilitat generada, a la documentació de la 
present MP del PGM, ja que aquesta no comporta la nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
 
Cal tenir en compte però que, d’acord amb el punt 3 de l’article 3 del mateix Decret 344/2006, l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada s’hauria d’incorporar, si s’escau, en els projectes per a noves 
instal·lacions que tinguin la consideració d’implantació singular, així com en els projectes de reforma 
d’instal·lacions que com a conseqüència de la reforma, passin a tenir la consideració d’implantació 
singular, i els projectes d’ampliació de les implantacions singulars existents. 
 
El punt 3 de l’article 3 del Decret 344/2006 defineix el que es considera com a implantació singular. A 
aquests efectes la proposta que planteja la present modificació del PGM no permet la implantació dels 
usos i les condicions d’edificació definides com a implantació singular, atès la residència per a gent gran 
tindrà una capacitat inferior als 200 llits i no generarà en cap cas un nombre de viatges superior a 5.000. 
 
D’altra banda, l’article 96 del TRLUC determina que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament urbanístic està subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
A tal efecte, l’apartat c del punt 3 de l’article 59 del TRLUC del 3 d’agost, indica que s’han d’integrar a la 
memòria descriptiva i justificativa dels plans d’ordenació urbanística municipal, i en conseqüència a llurs 
modificacions, les mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi, 
en compliment de l’obligació de prestació dels servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.  
 
En aquest sentit, la mobilitat que la proposta de modificació de PGM generi respecte als usos vigents, no 
ha d’esser significativa atès que es modifica una qualificació que ara és industrial susceptible de causar 

moviments de camions i vehicles pesants per la de residència per a gent gran generadora d’una mobilitat 
de vehicles particulars i furgonetes de subministrament. Així, arribada l’hora de la construcció de 
l’equipament, que com s’ha dit ha de ser una residencia per a gent gran, en aquest moment si s’escau, 
es justificarà un hipotètic augment de la demanda de desplaçaments cap aquest sector i l’increment de 
mobilitat que suposadament pot comportar. 
 
Tot i això, atès que la MPPGM proposa la supressió d’una reserva de vial que el PGM de 1976 preveia, 
s’han analitzat els principals moviments i desplaçaments que es produeixen a la xarxa viaria de Cornellà 
de Llobregat, per comprovar l’afectació si s’escau que aquesta supressió pogués tenir en la mobilitat 
generada del municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jerarquització xarxa viaria actual: Groc interurbana i accessos –Morat principal vertebradora – Blau secundaria – Negre veïnal 

Xarxa viaria principal metropolitana i urbana de Cornellà de Llobregat. 
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Itineraris autobús interurbà i urbà 

 
El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Cornellà del 17 de maig de 2012, el qual va establir la configuració 
de les estratègies de mobilitat sostenible al municipi, va analitzar l’accessibilitat i la mobilitat de les 
persones (a peu, en bicicleta i en vehicle privat), el trànsit i la seguretat viària, el transport públic de 
viatgers (col·lectiu i servei de taxi), els aparcaments, els accessos als polígons industrials, el consum 
energètic i les emissions associades dels vehicles.  

Així el PMU va definir un model futur de mobilitat sostenible, basat en la qualitat de vida, la integració 
social, un desenvolupament econòmic sostenible i la minimització dels consums energètics del conjunt 
del sistema de transport, tot i tenint en compte les previsions del Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana 
de Barcelona. 

Els esquemes presentats extrets d’aquest PMU manifesten en tots ells la inutilitat de la previsió feta de 
prolongar l’avinguda del Prat. Tant pel que fa referència a la xarxa viaria principal metropolitana com la 
secundària, es configuren deixant al marge aquesta reserva de vial. Tampoc es té en compte en la 
jerarquització viaria, mentre que les xarxes d’autobús interurbà i urbà, així com la xarxa principal de 
vianants, marginen tota solució que tingui com a referència aquesta previsió vial. 

Cal tenir en compte també que la gran majoria dels itineraris de la xarxa principal de vianants del municipi 
(més del 90%), presenta pendents inexistents o inferiors al 6%, aspecte que facilita i fomenta la mobilitat 
a peu. Mentre que els pendents de categoria alta, superiors al 8%, són pocs (menys de l’1% dels trams) 
La majoria són trams que presenten escales o rampes amb un pendent alt i que es situen a la zona de 
desnivell de entre la part alta i baixa de Cornella. En el cas que ens afecta la pendent necessària per unir 
l’avinguda del Prat amb l’avinguda dels Alps, aprofitant la reserva feta pel PGM, seria del 12 %, una 
inclinació que obligaria a plantejar-se solucions mecàniques per assegurar la connectivitat vianant entre 
ambdues avingudes. 

13.  Informe de sostenibilitat econòmica 
 
D’acord amb el que disposa l’article 96 del TRLUC i en concret amb l’article 59 del mateix TRLUC, la 
memòria de la modificació del PGM haurà d’incloure l’informe de sostenibilitat econòmica, que haurà de 
contenir la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 
l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de 
la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis 
necessaris.  
 
La finalitat de l’informe de sostenibilitat econòmica és la de garantir la sostenibilitat dels nous creixements 
urbans sobre l’estructura actual de la ciutat. De manera, que s’asseguri un equilibri entre les despeses 
de manteniment generades per l’augment de necessitats en l’àmbit del nou creixement, això és de 
sistemes, i l’increment d’ingressos municipals via impostos, IBI i IAE. En resum, s’ha de garantir que la 
modificació del planejament no altera el funcionament econòmic del municipi. 
 
En el cas que ens ocupa, la pròpia naturalesa de la proposta de MPPGM, la qual preveu la requalificació 
d’una propietat particular que consta en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Cornellà, 
evidencia la bondat de l’operació que es planteja, puig que els beneficis a obtenir tot i ser privats, van 
associats al manteniment i millora d’aquest bé patrimonial.  
 
En aquest sentit la MPPGM no suposa cap tipus de càrrega urbanística, ni de despesa financera per 
l’Ajuntament, ans al contrari comporta, a més dels beneficis inherents a l’activitat, un increment 
d’ingressos via impost de plusvàlues, llicències i taxes i a mig llarg termini un augment dels guanys per 
la recaptació dels impostos que corresponen al municipi. 

Xarxa principal de vianants: Vermell principal i Blau eixos de connectivitat   
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14.  MEMÒRIA SOCIAL 

 
L’article 59 del TRLUC determina que a la documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal, i 
per extensió llurs modificacions, la memòria social haurà de contenir la definició dels objectius de 
producció d’habitatge de protecció pública en les modalitats que la mateixa Llei d’urbanisme determina. 
D’altra banda, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, al seu article 20 disposa que la 
memòria social és l’instrument de justificació raonada de les decisions adoptades en el planejament que 
repercuteixen en l’habitatge. 
 
D’acord amb el punt 3 de l’article 57 del TRLUC les modificacions del planejament han de reservar per a 
la construcció d’habitatges de protecció pública com a mínim el sòl corresponent al 30% del sostre que 
es qualifiqui per a ús residencial de nova implantació, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, o els règims 
que determini com a equivalents la normativa en matèria d’habitatge. 

La finalitat de la MPPGM que es planteja, no és la d’incrementar el nombre d’habitatges de la ciutat, ni 
tan sols la d’augmentar el sostre destinat per aquest fi, es tracta de una remodelació dels límits 
parcel·laris que permetin enquibir un equipament sòcio-sanitari. Equipament que permetrà l’increment de 
242 llits dels quals  xxxx% tenen una incidència directa en les polítiques públiques al posar-se a disposició 
del municipi  
 

15.  SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES  

D’acord amb els article 73 i 74 del TRLUC amb l’aprovació inicial, per part de l’Ajuntament de Cornellà 
de Lobregat, de la present modificació puntual del PGM s’acorda conjuntament la suspensió preceptiva, 
a tot el seu àmbit, de tramitacions de plans urbanístics derivats, de gestió urbanística, de llicències 
d’edificació, de reforma, rehabilitació i d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets sempre que 
contravinguin les determinacions de la normativa de la present MPPGM. La suspensió tindrà una durada 
de dos anys des de l’aprovació inicial d’aquesta figura de planejament, segons contempla l’esmentat 
article 74 del TRLUC.   

Amb independència de l’anterior, d’acord amb el previst a l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, durant la tramitació d’una figura de 
planejament urbanístic sempre es poden atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del planejament aprovat inicialment, en el cas que, per la naturalesa 
dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 

L’àmbit de la suspensió, que coincideix amb l’àmbit d’actuació, queda específicament assenyalat al plànol 
número SI 01 

 

 

 

EDUARD RODRÍGUEZ VILLAESCUSA, doctor arquitecte 

Cornellà de Llobregat, desembre de 2019.  
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NORMATIVA 

 
Art. 1. Àmbit 
Aquestes normes són d’aplicació a l’àmbit de la proposta de planejament, de 5.264 m2 de superfície, que 
inclou els terrenys situats a la cantonada dels carrers de Can Rosés amb Josep Durán i Campderrós 
(prolongació de la carretera del Prat) Els terrenys estan situats dins del Polígon Industrial de l’Almeda de 
la ciutat de Cornellà de Llobregat. La delimitació d’aquest àmbit queda reflectida al plànol I.03. 
 
Art. 2. Documents de la MPPGM 

1. La MPPGM està integrada pels següents  
- Memòria 
- Normativa 
- Sistema i agenda d’actuació 
- Documentació gràfica: 

Plànols d’informació 
Plànols d’ordenació 
Fotografies 

- Quadre resum 
- Annex 1 Escriptures de propietat 
- Annex 2 Conveni 
- Annex 4 Dades poblacionals i de centres residencials assistencials per a gent gran a la ciutat de 

Cornellà de Llobregat. 
- Annex 5. Centro de Mayores Vitalia Hospitalet. Memoria. 

 
2. Tenen caràcter de Normes Urbanístiques i els plànols d’ordenació numerats del O.01 al O.05 

 
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL  
 
Art. 3. Classificació del sòl 
El sòl integrant de l’àmbit de la present MPPGM està classificat pel Pla General Metropolità (PGM) de 
sòl urbà. 
 
Art. 4. Qualificació del sòl 
Aquest àmbit està constituït per dues unitats, una parcel.la situada al carrer de Can Rosés núm. 13 
actualment qualificada pel PGM de 22a (zona industrial) i un altre situada al llarg del carrer Josep Durán 
i Campderrós fent xamfrà amb el carrer de Can Rosés i que el PGM qualificava de clau 5 (sistema vial 
bàsic) a fi de mantenir una reserva de sòl en l’hipotètic cas de pogué realitzar la prolongació de la 
carretera del Prat fins enllaçar amb l’av. dels Alps. (veure plànol I.03.) 
 
La proposta de MPPGM qualifica l’àmbit amb les claus urbanístiques del PGM de 7b (equipaments 
comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local), de 6b (Parcs i jardins urbans de nova creació 
de caràcter local) i 5b (sistema viari bàsic) (veure plànol O.01.) 
 
SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS, DE NOVA CREACIÓ DE CARÀCTER LOCAL, CLAU 6b 
 
Art 5. Regulació 
Pel sistema de parcs i jardins urbans, de nova creació de caràcter local, clau 6b, seran d’aplicació les 
determinacions establertes en les Normes Urbanístiques (NNUU) del Pla General Metropolità (PGM) 
concretament en les seccions 1a i 2a del capítol 3er (sistemes generals d’espais lliures) del Títol III de 
les seves NN.UU. 

 
SISTEMA RESERVAT PER A SISTEMES D’EQUIPAMENTS DE NOVA CREACIÓ I D’ÀMBIT LOCAL, 
CLAU 7b 
 
Art. 6. Paràmetres genèrics  
Aquest tipus de sòl queda regulat per les NN.UU. en els seus articles 212 a 217 del PGM, excepte en les 
disposicions  que s’especifiquen en els articles reflectits en la normativa de la present MPPGM i pel que 
estableix el Catàlec de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Cornellà de Llobregat 
 
Art 7. Tipus d’ordenació de l’edificació.  
L’edificació s’ajustarà al tipus d’ordenació per alineació de vial i que s’assimila a les determinacions 
indicades per a la clau urbanística 13b del PGM, excepte al que es determina en els articles següents.  
 
Art 8. Tipus d’equipament. 
El tipus d’equipament correspon als classificats com equipaments sanitari-assistencials, que comprenen 
els destinats a centres sanitari-assistencials i geriàtrics, públics o privats, d’interès públic, social o 
comunitari, i cementeris (article 212.1 del PGM).  
 
Art. 9. Paràmetres específics d’ordenació. 
Sostre màxim edificable:  7.982 m2 st. 
Ocupació en Planta Baixa: 2.725 m2 st. 
 
Es distingeix entre l’edificació existent, antiga fàbrica Rosés i el d’edificació de nova creació.  
 
9a) Respecte a l’edificació existent. Serà el de manteniment de l’edifici protegit en totes les seves 
característiques principals, les quals es detallen en l’art. 10 

Sostre màxim edificable: l’existent 4.383 m2. 
Nombre de Plantes: Les actuals Planta Baixa i una planta sota-coberta que no computa als 
efectes de sostre màxim edificable. 
Planta Baixa: L’ocupació de l’edificació en Planta Baixa serà l’existent 1.475 m2 
Alçada Reguladora Màxima (ARM): l’existent 

9b) Respecte a l’edificació de nova creació. S’estableixen els següents paràmetres d’ordenació de 
l’edificació, d’acord amb els gàlibs assenyalats al plànol d’ordenació número O.03. 

Sostre màxim edificable: 3.599 m2. 
Nombre màxim de plantes: Planta Baixa + 3 Plantes pis.  
Alçada Reguladora Màxima (ARM). 15 mts. corresponent a planta baixa, 3 plantes pis.  
Alçada lliure màxima de Planta Baixa. 4,50 mts. 
Fondària edificable màxima a les plantes pisos. 18 mts. 
Planta Baixa. L’ocupació de l’edificació en Planta Baixa serà com a màxim de 1.250 m2 
Cossos sortints. És prohibeixen tant els cossos tancats, semitancats i oberts. 
Cossos sortints a façana de vial. Es contemplarà tot allò que s’assenyala a l’article 230.1 i 230.3 
de les NN.UU. del PGM. La superfície dels possibles cossos tancats o semitancats 
comptabilitzaran dins de la superfície màxima a edificar. 

 
Art. 10 Paràmetres de protecció edifici existent protegit.  

Les presents disposicions sobre el bé patrimonial tenen caràcter de directiu i afecten tant a les 
obres d’urbanització com d’edificació i per tant tenen incidència tant en les determinacions directes 
d’aquest planejament, com d’aquelles que es puguin derivar d’altres instruments de planejament 
que es generin a partir de la MPPGM. 
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L’element d’interès patrimonial inclòs en l’àmbit de planejament és l’edifici situat a oest de l’antiga 
fàbrica Rosés, que forma part de la fitxa núm. INF-23 del Catàleg de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de Cornellà de Llobregat de 1996. Qualsevol intervenció que afecti a l’edifici haurà 
de comptar amb l’informe previ dels tècnics municipals del departament d’urbanisme i obres. 
 
Actuació: En relació al seu estat es fa necessària una actuació de restauració juntament amb un 
canvi d’ús que afavoreixi la seva utilització i doni més visibilitat des de l’espai públic a l’edifici 
catalogat. 
Ús: ús de sistema d’equipament com a centre sanitari – assistencial per a gent gran. 
Volumetria: Manteniment de l’edifici principal històric i de l’ampliació feta a la façana principal per 
enquibir-hi l’escala. 
Façanes: Restauració de les façanes de maó vist, recuperant l’antiga composició històrica de 
l’edifici 
Cobertes: Manteniment de la coberta a dues aigües amb possibles intervencions puntuals que 
no modifiquin les seves pendents. 
Interior: Conservació de l’estructura de pilars existent, amb possibles intervencions en els forjats 
per permetre la funcionalitat del nou ús proposat.  

 
En tot allò que no queda especificat en aquest article, s’atendrà al que estableix el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Cornellà de Llobregat pel que fa referència a la fàbrica Rosés  
 
Tot i així, tota intervenció que es realitzi sobre l’edifici catalogat, el promotor haurà d’aportar la memòria 
detallada de l’actuació, així com una documentació gràfica dels elements sobre els que s’actua. Aquesta 
documentació gràfica inclourà plànols d’emplaçament, topogràfic de l’entorn, aixecament de façanes i 
d’interior, així com reportatge gràfic de l’estat actual i de la proposta d’intervenció. 
 
ALTRES DISPOSICIONS 
 
Art. 10 Sistema d’actuació i Agenda de les actuacions 
La present MPPGM delimita un polígon d’actuació el qual compren dues parcel.les, una de titularitat 
privada situada al carrer de Can Rosés núm 13 que s’identifica amb la referencia cadastral 
2887701DF2728F0001HO i un altre de propietat pública municipal ubicada al llarg del carrer Josep Duràn 
i Campderrós. En aquest marc el sistema d’actuació serà a traves de la reparcel·lació per compensació 
bàsica comprenen el conjunt de les dues parcel.les que configuren un únic àmbit. 
 
El projecte d’urbanització comprendrà el sòl destinat a sistema de parcs i jardins urbans, clau 6b, inclòs 
dins de l’àmbit 
 
El Programa d’Actuació del Pla és d’execució immediata una vegada es publiqui aquesta MPPGM, sigui 
redactat i aprovat el projecte de reparcel·lació i d’urbanització i s’obtinguin les preceptives llicències. Es 
preveu un termini de 5 anys per acabar amb l’execució de la totalitat de les construccions i obres previstes 
a la MPPGM. 
 
El projecte d’urbanització es materialitzarà en paral·lelament a les obres d’edificació. Es preveu que, en 
la mida que sigui viable i l’avançament de l’obra ho permeti, es sembraran les plantacions d’arbres tan 
aviat com sigui possible, per facilitar el seu creixement en paral·lel al a les obres d’edificació.   
 
Art. 11. Deures dels propietaris i criteris de gestió 
Atès que la MPPGM es fa sobre un sòl plenament consolidat i que no comporta un increment de sostre 
edificable respecte a l’ordenació zonal existent, i que la modificació d’usos implica un increment de 
sistemes d’equipament i espais lliures a més d’una pèrdua de valor de l’aprofitament urbanístic, no 

s’escau aplicar la cessió gratuïta per l’increment de l’aprofitament urbanístic, ni efectuar cap cessió en 
concepte de reserves addicionals per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics (articles 
43 i 100 del TRLUC). 
 
En aquest marc, es cedirà però obligatòria i gratuïtament a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat el sòl 
urbanitzat destinat a sistemes de parcs i jardins (amb la clau urbanística resultant 6b).  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera 
 
Normativa supletòria 
 
Per a tot allò no regulat expressament per aquest document seran d’aplicació supletòria les 
determinacions recollides a les Normes Urbanístiques (NNUU) i les Ordenances Metropolitanes 
d’Edificació (OME) del Pla General Metropolità (PGM). 
 
 

 

 

Cornellà de Llobregat, desembre de 2019.  

  

  

EDUARD RODRÍGUEZ VILLAESCUSA, doctor arquitecte 
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AVALUACIÓ ECONÓMICA I FINANCERA DE LES ACTUACIONS  

La disposició urbanística que emmarca el contingut de l’Agenda i avaluació econòmica i financera és 
l’establerta en l’article 76 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanísme. 

En general la finalitat de l’avaluació econòmica del Pla és la de conèixer el grau d’implicació econòmica 
que es preveu per l’administració pública i en aquest cas respecte de l’administració local, de tal manera 
que les determinacions incloses en el Pla puguin ser assumides per la pròpia administració. En aquest 
sentit caldria calcular aquelles inversions previstes que no tinguessin autofinançament, entenent per 
autofinançades aquelles que ja estan incloses en un sector de gestió i que està garantida la seva 
execució per ser viables. 

Es el cas de la present MPPGM que garanteix la viabilitat financera de l’operació de capital privat, i per 
tant sense comprometre recursos públics provinents de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. A més  

l’estudi mostra uns resultats econòmics suficients com per assegurar el bon funcionament de 
l’equipament 

Compra del sòl 2.175.000 
  
Pressupost d'inversió Residència   
  
Obra civil i instal.lacions  
Moviment de terres, cimentació i estructures 1.190.108 
Ram de paleta 1.460.065 
Fontaneria, climatització i contra incendis 652.883 
Electricitat 236.234 
Alumini i vidres 158.083  
Fusteria metàl·lica 85.875 
Fusteria  134.260 
Ascensors 97.829 
Pintura 51.832 
Urbanització 150.680 
Control de qualitat 3.613 
Seguretat i salut  63.553 
Residus 21.681 
Total Obra civil i instal.lacions 4.306.697 
  
Equipament Integral residencia  
Cambres i banys de residència assistida 308.667 
Banys generals i vestuaris personal 19.532 
Menjador i Ofici 20.424 
Sales d'estar, de visites i teràpia ocupacional 103.061 
Despatxos direcció, assistència social i recepció 19.382 
Mobiliari jardí i terrassa 21.996 

Mobiliari recepció i passadissos 10.186 
Mobiliari i electrodomèstics apartament direcció 13.021 
Equipament cuina, càmeres, i servei de menjar 68.843 
Bugaderia i equipament 49.975 
Infermeria i farmaciola 21.996 
Equipament metges rehabilitació 34.460 
Equips informàtics, telefonia i reproducció 87.983 
Llenceria, llençols, mantes i nòrdics 41.882 
Altres equipaments i petits electrodomèstics 13.351 
Perruqueria i altres 8.798 
Vehicle transport usuaris 37.994 
Uniformes i roba manteniment 8.798 
Total equipament integral  890.352 

  
Altres despeses induïdes  
Despeses anticipades 134.315 
Despeses de gestió de projecte 223.858 
Redacció i direcció de projecte 223.858 
Tasses i despeses financeres 440.111 
Llicències i imprevistos  134.315 
Total altres despeses induïdes 1.156.457 

  
Total inversió Residència Gent Gran  8.528.506 

  
Altres costos promoció  
Escriptures i registre, avals 9.879 
Imprevistos i avals 21.733 
Honoraris, estudis i assajos 168.534 
Escriptures 16.793 
Despeses municipals 5,2% 103.052 
Escomeses 1,70% 33.690 
Altres despeses no comptabilitzades 0,70% 13.872 
IAE i IBI 39.635 
Assegurances 30.717 
Gestió administració i vendes 7% 158.542 
Despeses financeres i AJD 7% 118.907 
Total altres costos promoció 715.354 
  
Costos anuals d’explotació  
Despeses personal  1.558.440 
Compres 190.032 
Subministraments 99.456 
Serveis externs 69.264 
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Despeses generals  46.176 
Manteniment i reposicions 35.520 
Total despeses d'explotació 1.998.888 

 

 

 

Quadre resum: 

Cost de l’operació 9.243.860 euros 

Impostos i despeses hipotecaries 561.682 euros 

Inversió global de l'operació 12.362.517 euros 

Venda 150 cambres residència 1.700 €/mes 3.060.000 euros 

Ocupació mitja 148 cambres 3.019.200 euros 

Despeses d’Explotació  1.998.888 euros 

Resultat el primer any d’explotació  -9.815.406 euros 

Despeses financeres 4% a 12 anys 2.556.975 euros  

Temps d'amortització de la inversió 12 anys 

 

En conseqüència la MPPGM que es planteja no té cap incidència econòmica que pugui repercutir en les 
finances municipals, atès que l’equipament i la zona verda que contempla l’esmentada MPPGM van a 
càrrec del sector privat i l’avaluació econòmica i financera demostra la seva viabilitat. 

Ultra això, la conservació de l’edifici industrial protegit, ha fet al llarg del temps, inviable cap altre operació 
que garanteixi la seva conservació i posta en servei, cosa que ha repercutit en la seva degradació. 
Contràriament, l’estudi econòmic i financer fa palès la idoneïtat de la MPPGM, en el sentit que la proposta 
de nova ordenació que agrupa dos parcel·les, permet ubicar-hi i fer viable una activitat dotacional de 
gestió privada. 

Al marge de les avantatges que aquesta operació suposa pel barri, en quan a la consolidació d’un sector 
que des de fa temps es troba amb aquest edifici en desús, o bé amb parcel·les buides, la realització 
d’aquest programa aporta també uns beneficis socials, en el sentit de crear un equipament que redueix 
el dèficit de llits assistencials per a gent gran existent a la ciutat, que actualment és de 250 llits, aportant 
a més 75 llocs de treball directe i altres indirectes. Cal tenir en compte també altres beneficis d’ordre 
econòmic que la realització l’equipament per a gen gran donarà a l’Ajuntament. Ens referim a l’impost de 
plusvàlues que generarà la transacció, i més tard un cop consolidada l’operació l’Impost de Bens 
Immobles i el d’activitats econòmiques que anualment recaptarà el municipi, sen se menys tenir l’impost 
sobre construccions instal·lacions i obres que serà a satisfer durant tot el període d’execució de les obres.  

SISTEMA I AGENDA DE LES ACTUACIONS. 

Per a la gestió d’aquesta modificació de planejament es delimita un polígon d’actuació, que comprèn les 
finques de can Rosés núm. 13 de propietat de Vitalia Hispalis i la reserva de sistema viari situat a la 

prolongació de l’Av. del Prat de propietat pública municipal. El sistema d’actuació per la totalitat del 
polígon es per reparcel·lació de compensació bàsica.  
 
En quan a l’agenda de les actuacions es preveu una primera fase de tres anys per a l’execució de la 
totalitat de la construcció i obres d’edificació i urbanització previstes a la MPPGM. 
 
 
 

Cornellà de Llobregat, desembre de 2019. 

 

 

EDUARD RODRÍGUEZ VILLAESCUSA, doctor arquitecte 
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1 2 

3 4 

1 Façana av. dels Alps 

2 Façana angle av. dels 
Alps amb carrer Josep 
Durán i Campderrós 

3 Façana carrer Josep 
Durán i Campderrós 

4 Façana angle carrer 
Josep Durán i Campderrós 
amb carrer de Can Rosés 
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     1 2 

3 4 

1 Vista de l’aparcament des 
de l’av. dels Alps 

2 Façana actual des del 
carrer de Can Rosés 

3 Accés a l’antiga fàbrica 

4 Detall de l’estat de l’edifici 
patrimonial a rehabilitar 
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  1 2 

3 4 

1 Vista de l’antiga fàbrica 
fora de la propietat 

2 Continuació del carrer de 
Can Rosés direcció 
carretera de l’Hostitalet 

3 Parcel.la vacant carrer de 
Can Rosés 

4 Habitatges afectats carrer 
de Can Rosés 



 
 

PLÀNOLS. 

  

24



Situació I.01

I.01.
Evolució Historica
Situació

I.02.
I.03.
I.04.
I.05.
I.06.
I.07.
I.08
I.09.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
I.14.
I.15.
I.16.
O.01.

Àmbit Parcel·les 1 i 2
Estructura de la propietat
Cadastral
Edificis catalogats  FTG-23
Zonificació Vigent
Paràmetres urbanístics vigents
Serveix existents subministre d'aigua
Serveix existents clavagueram
Serveix existents sub. eléctric mitja tensió
Serveix existents sub. eléctric baixa tensió
Serveix existents sub. de gas
Serveix existents xarxa telefònica
Serveix existents  xarca fibra òptica
Topogràfic

O.02.
O.03.
O.04.
O.05.

Proposta zonificació
Paràmetres d'edificació proposats
Gàlibs màxims de les seccions proposades
Comparativa de qualificacions inicials i proposades
Delimitació de polígon d'actuació

ÍNDEX

Eduard Rodriguez VillaescusaERV arquitectes associats S.L.P

Sl.01. Àmbit de suspenció de Llicències

Carretera del Prat

C/ de can Rosés

Avinguda. dels Alps
C/ de Josep Duran



I.01.
Evolució Historica
Situació

I.02.
I.03.
I.04.
I.05.
I.06.
I.07.
I.08
I.09.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
I.14.
I.15.
I.16.
O.01.

Àmbit Parcel·les 1 i 2
Estructura de la propietat
Cadastral
Edificis catalogats  FTG-23
Zonificació Vigent
Paràmetres urbanístics vigents
Serveix existents subministre d'aigua
Serveix existents clavagueram
Serveix existents sub. eléctric mitja tensió
Serveix existents sub. eléctric baixa tensió
Serveix existents sub. de gas
Serveix existents xarxa telefònica
Serveix existents  xarca fibra òptica
Topogràfic

O.02.
O.03.
O.04.
O.05.

Proposta zonificació
Paràmetres d'edificació proposats
Gàlibs màxims de les seccions proposades
Comparativa de qualificacions inicials i proposades
Delimitació de polígon d'actuació

ÍNDEX

Sl.01. Àmbit de suspenció de Llicències



1

Àmbit Parcel·les 1 i 2 I.03

Àmbit d'actuació

2

Subàmbit 1

Subàmbit 2

1 3.991 m²

1.273 m²

Total m² 5.264 m²

I.01.
Evolució Historica
Situació

I.02.
I.03.
I.04.
I.05.
I.06.
I.07.
I.08
I.09.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
I.14.
I.15.
I.16.
O.01.

Àmbit Parcel·les 1 i 2
Estructura de la propietat
Cadastral
Edificis catalogats  FTG-23
Zonificació Vigent
Paràmetres urbanístics vigents
Serveix existents subministre d'aigua
Serveix existents clavagueram
Serveix existents sub. eléctric mitja tensió
Serveix existents sub. eléctric baixa tensió
Serveix existents sub. de gas
Serveix existents xarxa telefònica
Serveix existents  xarca fibra òptica
Topogràfic

O.02.
O.03.
O.04.
O.05.

Proposta zonificació
Paràmetres d'edificació proposats
Gàlibs màxims de les seccions proposades
Comparativa de qualificacions inicials i proposades
Delimitació de polígon d'actuació

ÍNDEX

Eduard Rodriguez VillaescusaERV arquitectes associats S.L.P

Sl.01. Àmbit de suspenció de Llicències

2

1 Sector de la Fàbrica Rosés incorporada a
l'ámbit d'actuació.
Prolongació de l'Av. del prat actualment zona
d'aparcament.

2
1



Àmbit d'actuació

Vitalia Hispalis SAA

B

3.991 m²

Ajuntament de Cornellà de
Llobregat

1.273 m²

Propietat actualParcel·la

A

B

I.01.
Evolució Historica
Situació

I.02.
I.03.
I.04.
I.05.
I.06.
I.07.
I.08
I.09.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
I.14.
I.15.
I.16.
O.01.

Àmbit Parcel·les 1 i 2
Estructura de la propietat
Cadastral
Edificis catalogats  FTG-23
Zonificació Vigent
Paràmetres urbanístics vigents
Serveix existents subministre d'aigua
Serveix existents clavagueram
Serveix existents sub. eléctric mitja tensió
Serveix existents sub. eléctric baixa tensió
Serveix existents sub. de gas
Serveix existents xarxa telefònica
Serveix existents  xarca fibra òptica
Topogràfic

O.02.
O.03.
O.04.
O.05.

Proposta zonificació
Paràmetres d'edificació proposats
Gàlibs màxims de les seccions proposades
Comparativa de qualificacions inicials i proposades
Delimitació de polígon d'actuació

ÍNDEX

Sl.01. Àmbit de suspenció de Llicències



Àmbit d'actuació

C/ Can
Rosés 13

Referència CadastralNúm. de
finca registral

Parcel·la

2887701DF2728F0001HO

I.01.
Evolució Historica
Situació

I.02.
I.03.
I.04.
I.05.
I.06.
I.07.
I.08
I.09.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
I.14.
I.15.
I.16.
O.01.

Àmbit Parcel·les 1 i 2
Estructura de la propietat
Cadastral
Edificis catalogats  FTG-23
Zonificació Vigent
Paràmetres urbanístics vigents
Serveix existents subministre d'aigua
Serveix existents clavagueram
Serveix existents sub. eléctric mitja tensió
Serveix existents sub. eléctric baixa tensió
Serveix existents sub. de gas
Serveix existents xarxa telefònica
Serveix existents  xarca fibra òptica
Topogràfic

O.02.
O.03.
O.04.
O.05.

Proposta zonificació
Paràmetres d'edificació proposats
Gàlibs màxims de les seccions proposades
Comparativa de qualificacions inicials i proposades
Delimitació de polígon d'actuació

ÍNDEX

Sl.01. Àmbit de suspenció de Llicències

36816



Edifici a protegir dins

de l'àmbit d'actuació

Edificis catalogats segons fitxa cataleg
patrimoni arquitectonic FTG-23 I.06

I.01.
Evolució Historica
Situació

I.02.
I.03.
I.04.
I.05.
I.06.
I.07.
I.08
I.09.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
I.14.
I.15.
I.16.
O.01.

Àmbit Parcel·les 1 i 2
Estructura de la propietat
Cadastral
Edificis catalogats  FTG-23
Zonificació Vigent
Paràmetres urbanístics vigents
Serveix existents subministre d'aigua
Serveix existents clavagueram
Serveix existents sub. eléctric mitja tensió
Serveix existents sub. eléctric baixa tensió
Serveix existents sub. de gas
Serveix existents xarxa telefònica
Serveix existents  xarca fibra òptica
Topogràfic

O.02.
O.03.
O.04.
O.05.

Proposta zonificació
Paràmetres d'edificació proposats
Gàlibs màxims de les seccions proposades
Comparativa de qualificacions inicials i proposades
Delimitació de polígon d'actuació

ÍNDEX

Eduard Rodriguez VillaescusaERV arquitectes associats S.L.P

Sl.01. Àmbit de suspenció de Llicències

Àmbit d'actuació

Tipus de bé a protegir:

Nivell de protecció:

Aspectes a protegir:

Edifici d'Interès específic aïllat

Classificació B-1

Volum, estructura façanes i
cobertes.

Edificacions protegides

Àmbit de protecció segons revisió del catàleg de
protecció del patrimoni arquitectonic. Cornella de
Llobregat 1996

Edifici a protegir dins
l'àmbit d'actuació
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Alternatives d'ordenació

Àmbit d'actuació

Article 350 Condicions d’edificació.
1. Les condicions d’edificació a la zona industrial que compti amb Pla Parcial definitivament aprovat s’han de regir per les
disposicions dels plànols i ordenances de l’esmentat pla parcial amb les limitacions següents:

L’edificació a l’falcada reguladora fixada a l’anterior quadre nomes podrà alcar-se dins de la franja del 70 per 100 esmentat al
precedent apartat b).
d. Superfície i dimensions mínimes de la parcel ·la: la superfície mínima ha de ser de 300 m2 i la longitud de façana igual o
superior a 10 m.
e. Alçada de l’edificació a l’interior de l’filla: es fixa en 5 m. (corresponents a una única planta indivisible amidats des de la
rasant del carrer a la part inferior de l’element d’estructura de la coberta.
f. Cossos sortints: el seu vol es limita al límit màxim d’una dècima part de l’amplada de vial sense que pugui passar, en cap
cas, de la mida absoluta d’un metre. En projecció horitzontal no podrà ocupar mes d’un terç de la longitud de façana.

1. Quan comprengui sectors el tipus d’ordenació dels quals sigui el d’edificació segons alineacions a vial, la intensitat
d’edificació per parcel ·la no podrà passar de 2 m2 sostre/m2 sol i l’ocupació màxima de la parcel ·la ha de ser del 90 per 100.
2. Si compren sectors d’edificació aïllada, la intensitat d’edificació per parcel ·la no podrà passar de 2 m2 sostre/m2 sol,
l’ocupació màxima de la parcel ·la es limitarà al 70 per 100 i no podrà destinar se una parcel ·la mínima a establiments
pertanyents a diferents persones, físiques o jurídiques.

2. Per a la zona industrial que estigui mancada de Pla Parcial regiran les condicions següents:
a. Edificabilitat i ocupació màxima de parcel ·la: la intensitat d’edificació per parcel ·la no podrà passar de 2 m2 sostre/m2 sol i
l’ocupació màxima de la parcel ·la ha de ser del 90 per 100.
b. Ocupació màxima amb façana a l’alineació: l’edificació per damunt de la planta baixa haurà de situar-se dins de la franja
concèntrica a les alineacions de l’filla de superfície igual al 70 per 100 d’aquesta.
c. Alçada màxima i nombre límit de plantes: variaran amb l’amplada del vial al qual la parcel ·la doni, de conformitat amb el
quadre següent.

3. Elements tècnics de les instal ·lacions: les xemeneies, ponts-grua, conduccions i tot tipus d’elements esmentats als quals per
exigències del procés industrial resulti obligat depassar els límits d’edificació anteriorment assenyalats, quedaran subjectes, en la seva
instal ·lacio, a autorització especial, quan no estiguin previstos al Pla Parcial.
4. Quan es justifiqui, per la finalitat de facilitar la relocalització de petites industries situades als nuclis urbans de les poblacions,
podran aprovar-se plans especials amb els mateixos objectius i condicions que els regulats als articles 129.4 i 129.5

Denominació:

Tipus de bé a protegir:

Nivell de protecció:

Aspectes a protegir:

Entorn de protecció:

Intervencions necessàries:

Intervencions proposades:

Formes d'actuació permeses:

Usos permesos:

Observacions:

Fàbrica Rosés

Edifici d'interès específic aïllat

Element: Protecció total Classificació B-1

La protecci´p abasta el volum , les façanes i les cobertes. S'ha de mantenir l'estructura
tipològica de l'edifici, i s'ha de preservar tots els seus elements estructurals.

Comprèn l'àmbit que ocupen les edificiacions protegides, que, pel costat nord, arriben a
l'avinguda dels Alps i, pel costat est inclou el passatge de la Via Júlia.

Rehabilitar tot el conjunt arquitectònic. En particular, cal actuar en les façanes i en l'ordenació
dels espais exteriors retirant elements i cobertes que degraden el conjunt.
Protegir i reparar el tram existent del canal de la Infanta.

Per la seva complexitat volumètrica i per la seva activitat industrial, es proposa redactar un pla
d'ordenació de tot el conjunt, mitjantçant un estudi de detall o similar per tenir un programa
d'actuació, protecció i millora d'aquests elements i de l'entorn.

Consolidació. Conservació. Restauració. Reestructuració. Reutilització. Ampliació.

Els previstos per a la seva qualificació urbanística (industrial)

El desenvolupament de l'activitat industrial no pressuposarà que els malmetin els elements
protegits. Es prendran mesures correctores especials per a minimitzar l'impacte que pot tenir
aquest tipus d'activitat sobre el conjunt.

Art. 196. Definició.
1. La xarxa viària bàsica comprèn les instal·lacions i espais reservats per al sistema general viari, de caràcter fonamental per a
l’àrea metropolitana de Barcelona amb la intenció de mantenir els adequats nivells de mobilitat i d’accessibilitat entre les subàrees
corresponents.
2. El règim de la xarxa viària bàsica serà el que correspongui, amb subjecció a la legislació vigent, segons es tracti de vies
estatals, provincials o municipals.
3. La xarxa viària secundària i local té per missió principal donar accés a les edificacions i enllaçar amb les vies bàsiques, i
està constituïda per les vies no compreses a la xarxa bàsica, amb alineacions i rasants definides pel planejament anterior que es
conserva, o assenyalades al Pla General present o, com a desenvolupament d’aquest, en Plans Parcials, Especials o en Estudis
de Detall que s’aprovin d’ara endavant.
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Quadre de superfícies i qualificacios urbanístiques proposades
Adreça Superfície (m²) Qualificació

C/Can Roses 13 3990 m² 7b

Carrer de Can Rosés 1.072 m² 6b

TramC/Josep Duran i
C/ Can Rosés 202 m² 5a

Total àmbit 5.264 m²
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Paràmetres urbanístics qualificació 5a

Article 196. Definició.

1. La xarxa viaria bàsica compren les instal ·lacions i espais reservats per al sistema general viari, de caracter
fonamental per a l’àrea metropolitana de Barcelona amb la intenció de mantenir els adequats nivells de mobilitat i
d’accessibilitat entre les subàrees corresponents.

2. El regim de la xarxa viaria bàsica serà el que correspongui, amb subjecció a la legislació vigent, segons es
tracti de vies estatals, provincials o municipals.

3. La xarxa viaria secundaria i local te per missió principal donar accés a les edificacions i enllacar amb les vies
bàsiques, i esta constituïda per les vies no compreses a la xarxa bàsica, amb alineacions i rasants definides pel
planejament anterior que es conserva, o assenyalades al Pla General present o, com a desenvolupament d’aquest,
en Plans Parcials, Especials o en Estudis de Detall que s’aprovin d’farà endavant.

4. Els grafismes que figuren als plànols b-2 (a escala 1:5000), dins dels límits zonals reservats per a la xarxa
viaria bàsica, son esquemes orientatius del funcionament dels enllaços, calcades, passos a distint nivell i altres
elements anàlegs, amb la finalitat de reservar terreny suficient per a l’execució dels projectes que es redactin i
s’aprovin posteriorment i, si escau, els sobrants que no s’utilitzin a tals efectes es destinaran, en fases intermèdies
d’execució, a espais lliures de protecció o verd.

Paràmetres urbanístics qualificació 7b

Article 217.   Condicions d’edificació.

1.   L’edificació  a les àrees d’equipament  s’han d’ajustar  a les necessitats  funcionals dels diferents
equipaments,  al paisatge  i a les condicions ambientals, que haurà de respectar,  i a la integració al sector
on s’ubiquin. Amb aquesta finalitat, cal determinar les diferents condicions urbanístiques en un Pla
Especial.

2.   Quan falti el pla especial, s’han d’observar les condicions següents:

a.   Al sòl urbà, per a tot tipus d’equipaments  ha de regir el tipus d’ordenació  de la zona on se situa
l’equipament  o, si escau, de la zona contigua,  i s’han de respectar les condicions d’edificació vigents.

b.   En sòl urbanitzable i només per als equipaments de titularitat pública han de regir les condicions
següents:

Tipus d’ordenació.  Edificació aïllada.

Altura màxima. 12 m. que podrà depassar-se quan es justifiqui per les característiques i finalitats  de
l’equipament, fins un màxim de 18 m.

Ocupació màxima en planta baixa. 60 per 100.

Intensitat d’edificació neta. 1 m2 sostre/m2 sòl.

Forma i distribució de l’edificació. La forma i distribució  dels cossos de l’edificació hauran
de permetre la sistematització d’espais de l’interior dels solars per a jardins  i patis.

3.    Els locals destinats a espectacles públics, sales de festes i similars  no podran ésser confrontants amb
edificis d’ús religiós, cultural o sanitari, si no n’hi ha una separació mínima de 14 m.

Parcs urbans (6)

Article 202. Definició.

1. Són parcs urbans els sòls destinats a espais verds de gran superfície (superior a 12.000 m2).

2. El Pla destina a parcs i jardins urbans els actuals de fet i de dret (6a) i els que, per exigències de la
qualitat de l’ordenació, es preveuen al servei d’un o diversos municipis (6b) o amb abast metropolità (6c).

3. Diferents dels parcs urbans són els jardins urbans, de menor superfície i d’interès local. Pertanyen
també al sistema d’espais lliures les places, els passeigs, les rambles, i els miradors públics que es
diferencien dels parcs i jardins per la sistematització del seu disseny i per la funcionalitat pròpia.
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Secció Longitudinal A - A'  1/500 Secció Transverssal B - B' 1/500
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Quadre de superfícies i qualificacions urbanístiques vigents
Adreça Alçades Clau Superfície (m²/sostre)

Prolongació Carretera
del Prat - 5b -

C/ Can Roses 13 PB + 3 PP 22a* 7.982 m²

Totals
5b

22a* 7.982 m²
TOTAL 7.982 m²

Quadre de superfícies i qualificacios urbanístiques proposades
Adreça Alçades Clau Superfície (m²/sostre)

Prolongació Carretera
del Prat - 5b -

Parc de les Roses 6b

C/ Can Roses 13 PB + 3 PP 7b 7982 m²

Totals
5b
7b 7982 m²

TOTAL 7982 m²

Quadre de superfícies i qualificacios urbanístiques proposades de les edificacions en C/can roses 13
Adreça Alçades Clau Superfície (m²/sostre)

Edifici protegit
Fabrica Rosés PB + 3 PP 7b 4383 m²

Altres edificacions PB + 3 PP 7b 3599 m²

TOTAL 7982 m²

Superficies sòl quadre comparatiu

Qualificació Superfícies PGM Superfícies MPPGM

22a* 3.991  m² -

7b - 3990 m²

5a 1.273 m² 202 m²
6b - 1.072 m²

TOTAL 5264 m² 5264 m²
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QUADRE RESUM 

Figura de planejament: Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit comprés entre el carrer 
de Can Rosés núm. 13, l’av. dels Alps, el carrer Josep Duràn i Campderrós, i la resta de l’antiga fàbrica 
de Can Rosés ocupada actualment per  Ceneco Centre de Negocis. 

 Emplaçament: Terrenys situats al carrer de Can Rosés núm.13   

Iniciativa Planejament: La proposta sorgeix de la societat VITALIA HISPALIS S.A. domiciliada al 
carrer Joaquin Costa núm. 2 – 4º 2ª  50001 Zaragoza i amb CIF A-50/847631 

Redactor: ERV arquitectes associats SLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaluació econòmica i financera: La MPPGM confirma la viabilitat de l’actuació ja que al no tenir 
carregues urbanístiques més que la urbanització dels 1.072 m2 d’un cost aproximat de 150.680 € i que 
la rendibilitat de la residencia permet recuperar la inversió amb un termini calculat d’uns 12 anys, un 
temps inferior al de l’amortització de la pròpia edificació. 

Sistema d’actuació: Es delimita un polígon d’actuació per compensació bàsica que compren dues 
parcel·les una de propietat de Viatalia Hispalis corresponent a una part de l’antiga fàbrica Rosés i ubicada 
al carrer del mateix nom amb el núm. 13 i l’altre de titularitat pública municipal ubicada al costat de  

 

l’anterior i ocupant l’espai situat al xamfrà del carrer de Can Rosés i el carrer Josep Duràn i Campderrós 
(prolongació de la carretera del Prat) 

Agenda de les actuacions: Per l’excussió d’aquesta modificació del planejament es preveu un termini 
de 3 anys a partir de la data de la publicació de la seva aprovació definitiva. 

 

  

Planejament Vigent  MPPGM 

Zona Superfície Percentatge Zona Superfície Percentatge 
      

22a 3.991 m2 75,8 % 22a -------- -------- 

7b -------- -------- 7b 3.990 m2 75,8 % 

6b -------- -------- 6b 1.072 m2 20,3 % 

5 1.273 m2 24,2 % 5 202 m2 3,9 % 
      

Total 5.264 m2 100,0 % Total 5.264 m2 100,0 % 

Resultat de l’aplicació de les condicions de l’edificació 

Zona ARM Màxim d’ocupació Planta Baixa Sostre 
màxim 

    

7b 

Edifici protegit 
L’existent L’existent 4.383 m2 

7b 

Nova Edificació  

15 

PB +3PP 
1.400 m2 3.599 m2  

Total    7.982 m2 

PLANEJAMENT VIGENT 

MODIFICACIÓ MPPGM
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ANNEX 1 
 

Contracte de Compravenda. 
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ANNEX 2 

Dades demogràfiques i de llits sociosanitaris actuals a la ciutat. Justificació de la necessitat 
d’un equipament de Residencia per a gent gran a Cornellà de Llobregat. 
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ANNEX 2 

Dades demogràfiques i de llits sociosanitaris actuals a la ciutat. Justificació de la necessitat 
d’un equipament de Residencia per a gent gran a Cornellà de Llobregat. 
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ANNEX 3 

Conveni Ajuntament de Cornellà de Llobregat – Vitalia Hispalis SA 
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Participació Ciutadana 
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