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NOM

INICIATIVA

RESPONSABLE

PLANEJAMENT VIGENT

PMU per a la transformació de l'edifici industrial consolidat situat a la parcel·la Pere IV 86

TRAMITACIO

Privada de "PERE IV 86 SL"

MPGM 22@2000, PEI, PMU per a la reforma interior del Sector Llull-Pujades (Ponent)

OBJECTIUS

L'objectiu del Pla és establir el marc urbanístic que permeti la reutilització de l'edifici industrial consolidat per a la implantació dels 

usos admesos a les operacions de transformació.

DESCRIPCIÓ

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

transformació de l'edifici industrial consolidat situat a la parcel .la Pere IV 86; promogut per Pere IV 86 SL; 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

L'execució del Pla no comporta cap càrrega econòmica per a l'administració.

El promotor assumirà les despeses de la transformació i el pagament de les c àrregues de la transformació: el pagament del Pla

Especial d'Infraestructures i l'equivalent econòmic de les cessions obligatòries (514.511 euros)

EQUIP REDACTOR Jordi París i Romia, Jordi Camps Ignacio, arquitectes

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

El Pla regula els paràmetres urbanístics d'ordenació que constituiran el marc de l'actualització de la reutilització de l'edifici per a 

l'ús d'oficines.

El pla proposa com a actuacions:

1-Guanyar llum i ventilació i relació directa amb el pati verd

2-Reordenació funcional de l'interior (Nuclis comunicació vertical)

3-Tractar la façana com un element de relació amb l'entorn -depurant formes, unificant materials, ordenant coronaments, 

actualitzant fusteries. Per la façana principal, es manté la composició actual de varies zones amb diferents colors substituint 

alguns estucs de colors per la obra vista original de maons.

4-Recerca d'espais de relació per a les persones que treballen en l'edifici.

5-Substitució dels elements de coberta de fibrociment. Alguns d'aquests plans inclinats es converteixen en coberta plana . 

Aquesta reconversió no te cap afectació visual des de el carrer.

6-Es preveu la ubicació d'instal·lacions i serveis en els edificis 1 i 2. S'ubiquen plaques solars fotovoltaiques en l'edifici 2 i 

unitats de climatització en l'edifici 1.

La finca que constitueix l'àmbit del present PMU es qualifica com a zona d'activitats transformada (clau 22@T). Els paràmetres 

edificatoris aplicables són els següents:

a- Tipus d'ordenació Volumetria específica de configuració flexible segons plànols normatius .

b- Edificabilitat màxima: 3.575,10 m2

c- La regulació de l'edificació resta definida gràficament en els plànols normatius (perímetre i perfil regulador).

Es preveu realitzar coberta plana a part de l'edifici i que la resta romangui inclinada. Per sobre de les cobertes planes es 

permetran instal·lacions sempre que estiguin reculades respecte el pla de façana i no siguin visibles des del carrer.
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