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NOM

INICIATIVA

RESPONSABLE

PLANEJAMENT VIGENT

PLA DE MILLORA URBANA PER LA REGULACIO DE LA IMPLANTACIO D'UN ASCENSOR 

EXTERIOR A LA RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN SITA A L'AVINGUDA MADRID 

NÚMERO 210 DE BARCELONA

TRAMITACIO

BARNA BUILDING SL

PLA ESPECIAL PER A LA DETERMINACIO D'ÚS I VOLUMETRIA DE LA FINCA SITUADA A L'AVINGUDA MADRID 210

OBJECTIUS

El present pla té per objecte la regulació de les condicions d'implantació d'un ascensor exterior i la seva composició volumètrica a 

la residència geriàtrica per a la gent gran Centre Parc 5 estrelles.

La regulació de les condicions d'implantació te com a objectiu principal la millora i la optimització dels serveis oferts en mat èria de 

mobilitat interior del centre, a residents, treballadors i familiars acompanyes. Així ma teix te com a objectius complementaris:

(continua a la pagina següent)

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 

regulació de la implantació d'un ascensor exterior a la resid ència per a la gent gran situada a l'Av. Madrid núm. 210 de 

Barcelona; promogut per BARNA BUILDING S.L.; 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

La instal·lació será finançada íntegrament per la Residencia Centre Parc 5 estrelles SL

EQUIP REDACTOR Fernando Campos i José Antonio Molina

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

1.Garantir la qualitat del servei oferta del Centre referent als despla çaments verticals de treballadors, familiars i acompanyants i 

principalment per als residents a l'equipament, la majoria amb mobilitat reduïda.

2.Incremenbntar de dos a tres els ascensors d' ús públic, incrementant conseqüentment la capacitat de viatges per hora dins del 

centre.

3.Garantir el correcte funcionament de les instal .lacions del Centre en moments que un dels dos ascensors existents d' ús públic 

s'ha d'utilitzar prioritàriament o per raons d'urgència pel personal del centre i conseqüentment es restringies el seu us públic.

La parcel.la té una superfície de 603 m2.

Es manté la qualificació de sistema d'equipaments comunitaris i dotacions de nova creació (clau 7b).

El tipus d'equipament es sanitari-assistencial.

No es modifiquen els paràmetres d'ordenació de l'edificació com el nombre m àxim de plantes, l'alçada reguladors màxima o les 

alçades entre plantes, al no ser objecte de la intervenció.

Es manté l'alçada reguladora màxima de PB+7 amb un màxim de 28 metres. 

La ocupació de l'ascensor es troba dins el g àlib de les plantes soterrani, per tant la ubicació del nou ascensor no incrementa 

l'ocupació actual.

Edificabilitat. Segons els "Criteris tècnics per a la interpretació de la normativa aplicable per a la instal .lació d'ascensors en 

edificis existents i creació de la comissió per  a l'estudi de projectes singulars ", La instal.lació de l'ascensor no computa als 

efectes d'ocupació, sostre, volum i edificabilitat.

.                     Planejament vigent                       Planejament proposta

7b                           603 m2                                       603 m2
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