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NOM

INICIATIVA

RESPONSABLE

PLANEJAMENT VIGENT

PLA ESPECIAL INTEGRAL PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN CENTRE RESIDENCIAL 

UNIVERSITARI AL CARRER VIRIAT NÚM. 37-39

TRAMITACIO

Privada, de TSHCE SANTS, S.L.

MPGM de Sants (AD: 2003), PEUAT (AD: 2017)

OBJECTIUS

El pla té per objecte donar compliment a les previsions del PEUAT per tal d'habilitar la implantació d'un nombre de places superior 

a 350. Es planteja una ampliació del nombre de places existents, de 350 a 372.

DESCRIPCIÓ

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 centre residencial universitari al carrer Viriat 37-39; promogut per TSHCE SANTS 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

L'execució de les previsions del pla és a càrrec del promotor

EQUIP REDACTOR Albert Blanch Segarra (BCA Arquitectura); Marta Tarrida, advocada

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

El promotor del pla compta amb un dret real de superf ície (adjudicat el 2015) sobre la parcel·la de referència, per a la 

construcció i explotació d'un centre residencial universitari. Es va obtenir llic ència d'obres el 2016 per a la construcció d'una 

residència de 350 places.

L'edifici està actualment en construcció, proper a la seva finalització.

El Pla especial integral es presenta per habilitar una ampliació del nombre de places de la resid ència, fins a 372, en compliment 

de la determinació del PEUAT segons la qual per a la implantació d'establiments (d'entre els inclosos en el seu àmbit de 

regulació) de més 350 places serà necessària l'aprovació d'un pla especial integral.

La proposta augmenta el nombre de places redistribuint alguns  espais comuns, que passarien a convertir -se en habitacions, 

sense ampliar el sostre de l'edifici ni el seu volum, de planta baixa i 14 plantes pis al cos principal i de planta baixa i quatre 

plantes pis al front del carrer Puiggarí.

D'acord amb la memòria del pla, aquest pretén regular els usos i les condicions edificat òries del terreny on s'hi emplaçarà el 

centre residencial universitari, tenint en compte allò que disposa el planejament vigent i el PEUAT, ple que fa al compliment de 

les condicions d'integració de l'actuació en el seu entorn i minimització del seu impacte, accessibilitat i mobilitat, requisits 

relatius a l'exercici de l'activitat segons la normativa sectorial i mesures de sostenibilitat ambiental, efici ència energètica i 

acústiques.

Sòl: 968 m² (clau 18)

Sostre màxim: 14.475 m² (dels quals l'edifici esgota 10.706 m²)

El pla no altera els paràmetres de sòl i sostre

S'amplia el nombre de places de 350 a 372

Data prevista de licitació d’obres

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

Data de Com. Govern dotació econòmica

Secretaria Tècnic - Jurídica



SITUACIÓ

EMPLAÇAMENT

ORTOFOTO


