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Situació i àmbit  
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Situació i àmbit  
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Aixecament tipològic general  
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Aixecament tipològic detallat   
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Escenaris d’intervenció  



Document de Criteris 

d’Intervenció a l’Illa Massana 

Es mantenen els panys d’obra vista, 

seguint la composició original 

 

Es recupera la composició de les 

plantes baixes 

 



La Llei 2/2021 en el seu article 83 estableix nombroses modificacions en el Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 

de Catalunya (TRLUC).  

1. S'afegeix un apartat, el 2 bis, a l'article 9 bis del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent: 

 

«2 bis. Així mateix, en actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà a què fa referència la disposició 

addicional cinquena, el planejament urbanístic derivat pot autoritzar justificadament previsions de cossos 

edificats adossats a les edificacions existents, amb l'objectiu de reduir la demanda energètica anual 

destinada a la calefacció o la refrigeració de l'edifici o millores de l'habitabilitat. Aquestes construccions poden 

comportar l'autorització per a ocupar, mentre subsisteixi l'edificació, sòls reservats a sistemes urbanístics o 

terrenys privats inedificables que siguin indispensables.» 

 

 

2. S'afegeix un paràgraf a l'apartat 3 de l'article 9 bis del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent: 

 

«Així mateix, en els casos als quals fa referència l'apartat 2 bis, els espais ocupats pels elements esmentats 

no computen a efectes de considerar un eventual increment de sostre ni d'ocupació de la parcel·la, ni cal 

reposar la superfície de sòl de sistema que pugui restar afectada per aquesta mesura.» 

Balcons: dos escenaris d’intervenció   
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Propers passos  

- Metodologia de treball del Programa de Regeneració Urbana 

 

- Explicació i exemples de les càrregues econòmiques 
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Propers passos  

 

- Torn obert de paraules  


