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PLA DE MILLORA URBANA PER A 

L'ADEQUACIÓ DE SISTEMES URBANÍSTICS 

PER L'OBERTURA DEL CARRER JOSEP 

ESTIVILL AL BARRI DE LA SAGRERA 
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ÀMBIT

L'àmbit del PMU comprèn el sòl delimitat al sud pel passatge de Bofarull, a l'est pel carrer Gran de la Sagrera, al

nord pel carrer de la Ciutat d'Elx i a l'oest pels edificis amb front a l'actual traçat del carrer de Josep Estivill.

L'àmbit es troba al districte de Sant Andreu, en el barri de la Sagrera.

L'àmbit te una superfície de 4.552 m2.
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ANTECEDENTS DE PLANEJAMENT i PLANEJAMENT VIGENT

PGM 1976 MPGM 1996

MPGM 2004 PMU 2007
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PROPOSTA

El present pla de millora urbana té la finalitat d'adequar l'ordenació dels sistemes urbanístics per permetre

l'obertura del carrer de Josep Estivill entre el carrer Hondures i el carrer Gran de la Sagrera, en el tram comprès

entre passatge Bofarull i carrer Gran de la Sagrera.

La qualificació del sòl vigent delimita un espai de clau 6b creant una illeta entre el carrer Gran de la Sagrera, el

passatge de Bofarull i l'actual traçat del carrer de Josep Estivill, mentre que les previsions de mobilitat i el projecte

d’urbanització aprovat contemplen la modificació del traçat del carrer Josep Estivill per tal de millorar l'accés a la

nova estació de La Sagrera, que creua el sòl actualment qualificat de zona verda.
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PROPOSTA

Per tal d'adequar l'ordenació del sòl a les previsions de mobilitat i al projecte d’urbanització és necessari modificar

la ubicació de la zona verda actual, que es proposa situar a la cantonada entre el nou tram del carrer de Josep

Estivill i el carrer Gran de la Sagrera, donant continuïtat a la zona verda actual, i creant una plaça delimitada pels

edificis existents, el nou traçat del carrer Josep Estivill i el carrer Gran de la Sagrera.
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PROPOSTA

• La qualificació del sòl vigent actualment (PGM de 1976) delimita un espai de clau 6b creant una illeta entre el 

carrer Gran de la Sagrera, el Ptge. de Bofarull i el carrer de Josep Estivill i qualifica com a vial la resta de l'àmbit.

• El PMU del sector Entorn Sagrera, aprovat definitivament l’any 2007, contempla la prolongació del carrer Josep 

Estivill entre els carrers Hondures i Josep Soldevila, però hi ha un tram d'aquest vial, entre el passatge Bofarull i 

el carrer Gran de la Sagrera, que es troba fora de l'àmbit. Així mateix, el Projecte d'urbanització del PMU del 

sector entorn Sagrera, també aprovat definitivament, incorpora dins el seu àmbit urbanitzador unes superfícies 

fora d'àmbit segons planejament, entre les quals s'hi troba part de l'àmbit del present PMU, amb l'objectiu 

d'urbanitzar tota la prolongació del carrer Josep Estivill.

• El present PMU adequa l'ordenació del sòl a la voluntat del PMU del sector Entorn Sagrera de 2007 per 

permetre l'obertura del carrer Josep Estivill.

• La proposta de zona verda d’aquest Pla de Millora urbana disposa de caràcter de plaça i es reordena en dos 

àmbits separats pel nou traçat del Carrer de Josep Estivill:

✓ Una part s’ubica en continuïtat amb la zona verda existent al sud de l'àmbit, creant un espai lliure més gran.

✓ La resta configura un nou espai, delimitat pel vigent traçat del carrer Estivill, reduït a una amplada de 6m per 

donar accés als diversos edificis que hi donen front, el nou traçat del carrer Josep Estivill, que disposarà 

d’una amplada de 20m, i el carrer Gran de la Sagrera.

• Al disposar el nou espai del caràcter de plaça, els paràmetres d’ordenació dels edificis segons alineació de vial 

que hi donin front, seran establerts atenent a la major de les alçades corresponents a les vies que formen la 

plaça o hi aflueixen, d’acord amb l’article 240.7 (que remet a l’article 240.6) del Pla General Metropolità.

• L’amplada del nou traçat del Carrer Estivill és igual a la del traçat vigent, de manera que, en aplicació de la 

normativa del planejament general, no es modifiquen els paràmetres urbanístics vigents d’aplicació als edificis 

existents qualificats de 13a- Zona de densificació urbana intensiva.

• Com que tots els sòls de l’àmbit son públics, d’acord amb allò establert a l’apartat 4 de la present memòria, no 

es requereix la delimitació d'un àmbit de gestió.

• S'augmenta la superfície de sòl qualificat d'espais lliures (clau 6b) en 1.355 m2, passant de 1.017 m2 a 2.372 

m2.



PLANEJAMENT VIGENT (MPGM Sant Andreu Sagrera – 1996)



PLANEJAMENT PROPOSAT (PMU obertura Josep Estivill)



PROPOSTA URBANITZACIÓ (Projecte Urbanització en redacció)


