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NOM

INICIATIVA

RESPONSABLE

PLANEJAMENT VIGENT

PLA DE MILLORA URBANA PER L'AJUST DE RASANTS A L'ÀMBIT DE LA MPPGM ALS 

TERRENYS OCUPATS PEL CENTRE PENITENCIARI DE TRINITAT VELLA I ELS SEUS 

ENTORNS

TRAMITACIO

Modificació puntual de PGM en els sòls ocupats pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella.

OBJECTIUS

La proposta del PMU no altera ni modifica el traçat en planta dels vials previstos pel planejament vigent, limitant -se a ajustar les 

seves rasants i pendents. Aquestes modificacions es motiven per tal d'assolir una millor accessibilitat a l' àmbit en si mateix i 

envers els seus entorns, alhora que permeten introduir millores en la solució dels espais lliures, reduint la pres ència de murs de 

contenció i del nombre d'escales mecàniques.

L'objecte d'aquest Pla de Millora Urbana consisteix en l'ajust de les rasants dels vials i espais lliures de l'ordenació vigent 

compresa dins de l'àmbit del PMU per tal d'introduir mesures de millora en la mobilitat,  així com el corresponent ajust dels g àlibs 

reguladors que ordenen la volumetria vigent, ajustant-los als nous condicionants.

DESCRIPCIÓ

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per 

l'ajust de rasants a l'àmbit de la MPPGM als terrenys ocupats pel centre penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns; 

d'iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovaci ó 

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

ACORD

Acords Consell de Districte

Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

EQUIP REDACTOR JPAM Arquitectura & Urbanisme

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

La proposta d'ajust de rasants del present PMU persegueix introduir tot un seguit de millores pel que fa a la definició dels espais 

lliures resultants: 

-Eliminar barreres arquitectòniques, procurant solucionar els majors desnivells amb solucions en forma de rampa. 

-Millorar l'accessibilitat de l'àmbit, reduint el nombre d'escales mecàniques necessàries per superar els desnivells.

-Millorar la circulació dels vianants, dotant de major continuïtat als recorreguts. 

-Afavorir una major permeabilitat de l'espai públic. 

-Millorar la seguretat i el control social sobre l'espai lliure reduint els espais conflictius -sota escales, espais poc qualificats -, 

atenent a criteris de gènere. 

-Facilitar l'accés a la futura passarel·la que creuarà la Ronda Litoral en direcció a Can Zam. 

-Ajustar les volumetries a la nova proposta de rasants.

El sostre que el PMU desenvolupa és de 35.920 m2. D'aquest sostre, 22.000 m2 són els assignats per l'anterior MPPGM en els 

terrenys ocupats per les presons de Barcelona , mentre que es 13.920 m2 restants provenen de la MPPGM en els sols ocupats 

pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella, un cop excl òs el sector de la Foradada , subjecte un Pla de Millora Urbana 

segons les indicacions de la MPPGM.

El conjunt de sostre destinat a activitats residencials és de 32.560 m2 i donarà lloc a 407 habitatges. La resta de sostre es 

destinarà a activitats comercials i s'ubicarà sempre en planta baixa.

La proposta manté gairebé totes les qualificacions establertes pel planejament vigent, nom és es fa un ajust amb una peça 

qualificada de 6b/7 com a conseqüència de les noves rasants plantejades en aquesta proposta.

El tipus d'ordenació per a la zona d'ordenació per volumetria espec ífica (clau 18) i per a la zona d'ordenació per volumetria 

específica - habitatges de protecció (clau 18hp), s'estableix com a volumetria específica, de configuració flexible. En l'àmbit del 

Pla de Millora Urbana, seran també d'aplicació els conceptes i paràmetres específics de les NN.UU. del Pla General Metropolità 

en els seus articles 256 a 263, llevat que expressament siguin previstos de manera diferent en la regulació de zones d'aquest 

Pla de Millora Urbana.

SÒL                       Planejament vigent                       Planejament proposat

5                             14.081,93 m2                                    14.081,93 m2

6b                           22.157,92 m2                                    22.157,92 m2

6b/7                        876,66 m2                                          876,66 m2

7b                            3.002,06 m2                                      3.002,06 m2

HD/7                        620,48 m2                                        620,48 m2

18                            10.841,15 m2                                   10.841,15 m2

18HP                       3.167,10 m2                                      3.167,10 m2

TOTAL                     54.474,30 m2                                   54.474,30 m2

El planejament vigent té un superficie total de 56.665,29 m2, superior als 54.474,30m2 atès que al present PMU s'ha exclòs el 

sector de la Foradada.

SOSTRE

Habitatges de proteccio             18.640 m2

Habitatges de reallotjament      13.920 m2

No residencial                             3.360 m2

Total                                            35.920 m2
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