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NOM

INICIATIVA

RESPONSABLE

PLANEJAMENT VIGENT

PLA ESPECIAL INTEGRAL I DE MILLORA URBANA PER A LA REHABILITACIÓ I 

AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI INDUSTRIAL "LA FAVORITA" SITUAT AL CARRER ROC 

BORONAT 47-53 /CARRER LLULL 143

TRAMITACIO

Privada, Joan Ignasi Casanovas-Permanyer Planadecursach

MPGM22@ (27/7/2000 i Mod.1/3/2006), PEI (27/10/2000), MPGM Patrimoni i MPE Patrim. Industr Poblenou

OBJECTIUS

L'objectiu del Pla és la transformació i rehabilitació de l'edificació existent de l'edifici catalogat de La Favorita i l'adaptació dels 

seus espais als usos previstos a la vigent MPGM22@ Districte d'activitats, com és ara la nova producció, disseny, gestió, 

formació, difusió cultural i altres activitats @.

DESCRIPCIÓ

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

Millora Urbana per a la rehabilitació i ampliació de l'edifici industrial "La Favorita", situat al carrer Roc Boronat 47-53 i carrer 

Llull 143; promogut pel Sr. Joan Ignasi Casanovas-Permanyer Planadecursach; 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

S'estima un pressupost d'execució material de 3.192.441,96 euros. S'acredita a la memòria la viabilitat econòmica d l'operació i 

la capacitat del promotor d'afrontar les càrregues urbanístiques (cessió equivalent al 10% superfície de parcel.la per 

equipaments @, cessió 10% aprofitament, quota urbanització PEI).

EQUIP REDACTOR Flores & Prats arqs, Ricard Fayos

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

Aquest PEIMU, amb una superfície de 1.280,51 m2, se situa se situa en la mitja illa delimitada pels carrers Roc Boronat, 

Llull, Pujades i ptge Masoliver.  Els objectius principals s ón materialitzar l'edificabilitat que preveu el planejament vigent, 

mantenint el caràcter de conjunt de totes les edificacions, i sense perdre el valor històric de les edificacions existents.

El document va quedar aturat per la SPP de llicències de 18/02/2020. Ara se'n reprèn la tramitació, de conformitat  amb la 

DT3ª de l'MPGM 22@2022, que estableix que els PMU per a la transformació d'usos industrials a terciaris que haguessin 

estat presentats a tràmit amb anterioritat a l'AI de l'MPGM 22@2022, podran tramitar-se ajustats al règim vigent en el 

moment de la seva presentació.

El conjunt del recinte industrial acull dos edificis de caracter ístiques diferents, construïts en varies fases. La nau principal, 

amb nivell de protecció C, dona front al carrer Roc Boronat i ocupa gran part de la seva llarg ària. Una nau més petita, amb 

nivell D, dona front al xamfrà amb Llull. La transformació del conjunt suposarà l'adaptació als requeriments actuals de 

seguretat i eficiència energètica, aprofitant les infraestructures del sector i la rehabilitació curosa de l'edifici, per posar en 

valor els elements originals, així com la disposició de l'increment d'edificabilitat admesa pel planejament. 

Donat el caràcter unitari que presenten les edificacions existents, refor çat per la tanca de maó en línia de vorera, el projecte, 

que té caràcter vinculant, reparteix l'edificabilitat pendent de materialitzar en els dos volums de manera proporcionada, sense 

volums excessivament alts que concentrin tota l'edificació del conjunt,  per mantenir en relació harmònica amb l'entorn 

construït.

El projecte ha passat la Comissió d'Arquitectura i la Com. Tècnica del patrimoni industrial del Poblenou.
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