
Expedient: 21PL16885

Districte: HORTA-GUINARDÓ

Expedient: 21PL16885Antecedents: 

Data última actualització: 28/03/2022 12:11:58

Nº Ordre

Àrea Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

NOM: PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I DE MILLORA URBANA PER A LA REGULACIO DEL 

SUBSOL PER A L'APARCAMENT I DIPÒSIT MUNICIPAL  SOTERRAT AL CARRER DE 

THOUS
Data: 12/05/2022

NOM

INICIATIVA

RESPONSABLE

PLANEJAMENT VIGENT

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I DE MILLORA URBANA PER A LA REGULACIO DEL 

SUBSOL PER A L'APARCAMENT I DIPÒSIT MUNICIPAL  SOTERRAT AL CARRER DE 

THOUS

TRAMITACIO

Pública, BSM

MPGM en el Parc de les Aigües i en la boca sud del túnel de la Rovira" AD 29/04/1997

OBJECTIUS

L'objecte del present Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana, impulsat per BSM, és habilitar l'ús del subsol i definir-ne la 

regulació per a permetre la implantació d'un centre de serveis de mobilitat, alhora que es reajusta la zona verda per millorar -ne la 

seva funcionalitat.

En concret el pla planteja com a objectiu finalista la construcció d'un aparcament i dip òsit municipal de vehicles i la reposició del 

verd en superfície. Per assolir aquest objectiu el pla proposa concretament: l'ajust de les qualificacions urban ístiques, establir el 

necessari manteniment de la titularitat pública del sòl i el subsòl, definir tipus d'equipament en la part corresponent, habilitar i 

regular l'ordenació del subsòl i la reposició de la zona verda afectada.

DESCRIPCIÓ

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urban ístic i de 

Millora Urbana per a la regulació del subsòl per a l'aparcament i dipòsit municipal soterrat al carrer de Thous; d'iniciativa 

municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i 

DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

ACORD

Acords Consell de Districte

Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

El pressupost estimat de cost d'execució de les obres de l'aparcament i urbanització de l'espai exterior

és de 12.810.952,36  (PEC). 

El PEUiMU es desenvolupa en sòls de titularitat pública, preveient-se exclusivament les despeses d'urbanització dels espais 

lliures, desplaçament dels vials i la construcció de l'aparcament i dip òsit municipal en el seu subsol. Les despeses aniran a c àrrec 

de l'operador públic B:SM.

EQUIP REDACTOR UTE Martínez Lapeña - Torres Arquitectos i Esteyco

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

Aquest PEUiMU, amb una superfície de 7.610,83 m2, se situa en la confluència del carrer Thous amb la Ronda del Guinardó i 

el Túnel de la Rovira.

L'objecte del Pla és la regulació dels sistemes amb la finalitat de reordenar la zona verda, millorar la funcionalitat de l'espai 

públic resultant i habilitar l'ús del subsòl per permetre ubicar-hi un aparcament i dipòsit municipal de vehicles. La implantació del 

dipòsit respon al trasllat de l'existent en l' àmbit de la Vall d'Hebron, degut l'afectació per la construcció de la nova ciutat 

hospitalària. És oportú ubicar-lo en aquesta nova zona per la proximitat al dip òsit actual i la situació sobre una artèria viària de 

primer nivell, més cèntrica i ben comunicada amb transport públic.

La reordenació de la zona verda permet unificar i incrementar lleugerament la superf ície així com millorar-ne la funcionalitat. 

S'elimina el tram de Thous, entre Rda. Guinardó i Pere Costa i es reconeix com a vial el traçat de Thous confrontant als edificis 

existents (actualment qualificat de 6a). 

S'habilita l'ús del subsòl per a la implantació dels usos d'aparcament i dip òsit en l'àmbit delimitat pel perímetre regulador, 

exclusivament sota zona verda, amb una ocupació d'aprox. 4.330 m2. Tindrà entre 3 i 5 plantes sota rasant en relació amb el 

carrer Thous, a causa del desnivell. Els accessos de vehicles es realitzaran des de s òls qualificats de 5/5b. El sòl i el subsòl 

mantindran necessàriament la titularitat pública.

L'àmbit destinat a  les dependències administratives del Dipòsit municipal es qualifica amb la doble clau 6b/7, per permetre 

accessos, ventilació i il.luminació des de la façana amb front als vials d'accés del Túnel de la Rovira.
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