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Text refós "PMU parcel·la 1" i "PMU parcel·les 1 i 3" del proj. reparcel·lació del PMU Porta Firal

RESUM

L'objecte del PEI és la implantació d'un hotel de 408 places al carrer Alts Forns 40, tot donant compliment al PEUAT. Disposa 

d'Informe favorable de la Direcció de Serveis de Llic ències per a la reserva de les places, esgotant la previsió d'increment de 

densitat prevista pel PEUAT per a la ZE-3A Sants.

L'avantprojecte vinculant ha de tornar a passar per la Comissió d'Arquitectura (previsió: 7/2/2018).

DESCRIPCIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

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

a la implantació d'un hotel al carrer Alts Forns 40, promogut per Immobiliaria La Campana S.A.; amb les prescripcions a 

que fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l'expedient i, a efectes de motivaci ó, 

s'incorpora a aquest acord; 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 i Mobilitat.

ACORD

PLANEJAMENT VIGENT. Text refós del "PMU per a la reordenació volumètrica de la parcel.la núm. 1 del projecte de 

reparcel·lació del PMU Porta Firal" i del "PMU per a la reordenació de les parcel ·les núm. 1 i 3 del projecte de 

reparcel·lació del PMU Porta Firal", aprovat definitivament el 29/1/2016.

PROPOSTA

-El PEI manté la qualificació del sòl (clau 18), el sostre màxim edificable (10.626 m2st) i l'ordenació volumètrica de la 

peça, configurada en dos volums: un de PB+1 (16 m) i un altre de PB+10 (43m).

-L'ús principal és residencial (no habitatge). En planta baixa s'admet l'ús complementari terciari-comercial.

-D'acord amb el PEUAT, s'estableixen mesures de SOSTENIBILITAT AMBIENTAL (recuperació d'aigües grises, coberta 

enjardinada, recuperació d'aigües pluvials, monitoratge de consums, gestió de residus, enllumenat LED, materials 

sostenibles); mesures d'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (connexió a la xarxa de calor i fred DH&C, producció fotovoltaica, 

agrupament d'instal·lacions i conduccions dins del volum de planta coberta, objectius energ ètics a assolir: valors mínims 

de consum i de demanda energètica); i mesures ACÚSTIQUES (reducció de soroll generat per maquinària en coberta). 

Totes les mesures proposades més enllà de la normativa sectorial vigent es determinen a la normativa del PEI.

Acords Consell de Districte

Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

L'avaluació econòmica conclou que la promoció és viable econòmicament.

EQUIP REDACTOR TDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO (Carlos A. Yunta, arq.; Jaume de la Cruz, adv.)

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

ÀMBIT. Parcel·la 3 resultant del Projecte de reparcel·lació del PMU Porta Firal, amb una superfície de 1.773,63 m2.

TITULARITAT I PROMOTOR. Inmobiliaria La Campana, SA.

ESTAT ACTUAL. La finca es troba sense edificar per sobre de la rasant. S'han constru ït 3 plantes soterranis, 

conjuntament amb les finques 1, 2 i 4 del proj. de reparcel·lació, amb ús d'aparcament i serveis de les edificacions.

OBJECTIUS. Donar compliment a l'art. 10 del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) amb relació a les 

condicions específiques aplicables a establiments de capacitat superior a 350 places, justificant: a) La integració de 

l'actuació en el seu entorn i la minimització del seu impacte; b) l'adequada resolució de les diferents problem àtiques 

d'accessibilitat i mobilitat; c) el compliment dels requeriments establerts per la normativa sectorial relatius a l'activitat; d ) 

l'adopció de mesures de sostenibilitat ambiental.

EDIFICI X (clau 18)         PLANEJAMENT VIGENT        PLANEJAMENT PROPOSAT         DIFERÈNCIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sòl                                                       1.773,63 m2                                   1.773,63 m2                             0

Sostre                                             10.626,00 m2st                              10.626,00 m2st                             0

Data prevista de licitació d’obres

Data prevista de finalització d’obresData prevista d’inici d’obres

Data de Com. Govern dotació econòmica
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