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ME.

MEMÒRIA

ME.1 ANTECEDENTS
L’àmbit del concurs engloba l’entorn de línia ferroviària (Barcelona-Tarragona) que creua el municipi de
Sant Feliu de Llobregat i que històricament l’ha dividit en dos. Després d’anys de reivindicació ciutadana,
l’actual projecte en curs d’Adif per al soterrament de les línies del ferrocarril brinda una oportunitat
històrica al municipi per poder replantejar el seu centre, i abordar la transformació d’aquesta incòmoda
“frontera” entre barris en una “frontissa” que articuli i posi en relació ambdues meitats de la ciutat.
El soterrament de l’eix ferroviari, al seu pas pel nucli urbà de Sant Feliu del Llobregat constitueix, per la
seva excepcional ubicació i magnitud, una actuació que ha de modificar molt substancialment la
configuració urbana del centre de la ciutat. Aquesta transformació ha d’instrumentar-se, necessàriament,
a través d’una modificació del planejament urbanístic vigent que permeti reordenar, adaptant-lo a la nova
situació, el corredor actualment ocupat pel ferrocarril així com el seu entorn immediat.
La integració de la línia ferroviària al seu pas pel nucli urbà de Sant Feliu ha estat una actuació
llargament reivindicada per la ciutadania, ja des de 1979, amb la constitució del primer consistori
democràtic i de les primeres associacions cíviques. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Feliu ha
promogut i redactat al llarg dels anys –amb la col·laboració de diverses administracions– un seguit
d’estudis i projectes per fer front a aquesta problemàtica. Així, entre 1982 i 1995 s’endeguen, entre
d’altres, els primers treballs rellevants: l’Estudi comparatiu entre el soterrament i l’elevació de vies (1982),
un primer estudi de soterrament, de la Direcció General de Transports (1984), i el Projecte de
soterrament, de la Direcció General de Transports i els Serveis Tècnics Municipals (1995).
Fruit d’aquests treballs, el Ministeri de Foment presenta l’any 1999 un estudi d’alternatives on s’analitzen
en profunditat tres de les propostes considerades en anteriors estudis; en base a aquest treball, l’any
2000 es redacta el Projecte constructiu d’integració del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat, on es
desenvolupa l’alternativa del soterrament entre la el carrer d’Hospitalet i l’encreuament amb l’autopista B23.
El 15 juny de 2006 l’Ajuntament, el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya signen un protocol d’acord, on es concreta el finançament de
l’obra de soterrament ferroviari de les obres d’urbanització en superfície, així com de la implantació del
tramvia sobre la nova avinguda, en compliment de les previsions del Pla Director d'Infraestructures del
Transport Públic (PDI 2001-2010), on es determina que el tramvia del Baix Llobregat doni servei a la
ciutat de Sant Feliu, prefigurant la nova estació ferroviària com a un potent intercanviador modal per a les
persones usuàries del servei de Rodalies.
Després de la signatura del conveni entre les tres administracions, el Ministeri inicia l’actualització del
projecte redactat l’any 2000. En aquest moment, l’Ajuntament sol·licita al Ministeri de Foment, que
procedeixi a la revisió del projecte, donat la proposta de vies provisionals que es contemplava en el citat
projecte, amb un traçat massa proper a les edificacions, així com que estudiï la possibilitat de que el
cobriment sigui complet en el seu traçat pel centre de la ciutat.

El projecte és novament revisat l’any 2008 mitjançant un nou estudi informatiu d’integració del ferrocarril
a Sant Feliu del Llobregat, que contempla el soterrament complet en l’entorn urbà, amb procés
constructiu que redueix significativament les molèsties a la ciutat, donat els canvis en la configuració del
trànsit ferroviari-construcció del nou ramal de mercaderies d’accés al Port de Barcelona. Aquest Estudi
informatiu esdevé aprovat per la resolució de la Secretaria d’Estat de Planificació i Infraestructures en
data 10 de febrer de 2010, després d’haver estat resolta la formulació de la Declaració d’impacte
ambiental del projecte pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, en data 3 de desembre de 2009.
En paral·lel a aquests treballs, l’Ajuntament i l’ATM desenvolupen en el període 2005-2008, una sèrie
d’estudis i projectes, on s’analitzen per primer cop de manera integrada els aspectes tècnics de l’obra
ferroviària, la transformació de l’espai públic resultant, la implantació del nou tramvia en superfície, així
com la implantació de nous usos i activitats, en una estratègia d’intervenció amb voluntat de regeneració
urbana integral: “Estudis previs per a la transformació urbana resultant del soterrament de la via fèrria”
(2006), “Estudi previ de nous aprofitaments i volumetries en els espais contingus a la nova avinguda
central resultant del soterrament” (2008), “Avantprojecte de la prolongació del tramvia Diagonal-Baix
Llobregat fins a Sant Feliu de Llobregat sobre la cobertura del ferrocarril” (ATM 2008), “Actualización del
anteproyecto de la prolongación del tramvia Diagonal-Baix Llobregat hasta Sant Feliu de Llobregat sobre
la cobertura del ferrocarril” (ATM 2009), i “Estudio de viabilidad técnica para la prolongación del tramvia
Diagonal-Baix Llobregat hasta la carretera de la Sànson en Sant Feliu de Llobregat” (ATM 2009).
En el 2010 es liciten i s'inicien els treballs per a la redacció de l’Estudi Informatiu de la prolongació del
sistema tramviari Diagonal- Baix Llobregat des de la parada Sant Feliu - Consell Comarcal, fins a la
carretera Sanson damunt del futur soterrament. En data 6 de setembre de 2010 l’ATM remet a la
Ponència ambiental la memòria resum per a l’inici de la tramitació mediambiental.
Conseqüentment, i com a tram final del procés endegat als inicis de la dècada de 1980, els Serveis
d’Ordenació Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a petició
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, redacten l’any 2010 un document d’Avanç de Planejament
per tal de sotmetre a la consideració ciutadana les conclusions dels treballs previs a la proposta de
modificació del Pla General Metropolità. Aquesta modificació fou aprovada inicialment al novembre de
l’any 2010. La tramitació definitiva s’aturà durant els anys de crisi econòmica al decaure la inversió
prevista pel Ministeri de Foment (Adif) per al soterrament.
Arran l’anunci del Ministeri de Foment, el dia 17 de gener de 2018, de represa del projecte constructiu,
prenent de referència el que es va elaborar al juliol de 2010. Es reconstitueix la Ponència Unitària pel
Soterrament de la Via Fèrria a Sant Feliu, un òrgan amb característiques polítiques amb presència de
representants de totes les forces polítiques que formen part del Ple de l’Ajuntament, amb l’objectiu de
canalitzar la participació i deliberació sobre les qüestions estratègiques que afecten el projecte del
soterrament i la urbanització posterior.

ME.2 CONTEXT I DADES DEL MUNICIPI
Sant Feliu de Llobregat, capital de la comarca del Baix Llobregat, se situa dins l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. El terme municipal de Sant Feliu de Llobregat limita amb els termes de Sant Joan Despí i
Santa Coloma de Cervelló al sud, Sant Just Desvern a l’est, Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei a
l’oest i amb els termes de Barcelona i Sant Cugat del Vallès, al nord.
Ubicat en el vèrtex, entre el corredor de la vall baixa del riu Llobregat, la serra de Collserola i la plana de
Barcelona, el terme Sant Feliu del Llobregat ocupa una superfície de 11,8 km 2, i allotja una població
aproximada de 45.000 habitants, perllongant el continu urbà metropolità entre el municipi de Molins de
Rei, al nord, i el nucli de Sant Just Desvern a l’est, sobre la traça de la Entenc que ha de ser "atesa"
carretera N-340.
Sant Feliu presenta una població amb una piràmide d’edat de forma regressiva o contractiva (població
envellida), encara que mostra lleugers símptomes de recuperació de la natalitat. S’observen grups d’edat
molt avançada en relació a l’alta esperança de vida. En termes de mobilitat de la població, les persones
d’edats superiors als 45 anys a Sant Feliu han nascut principalment fora de Catalunya, tot i haver
diferències segons barris, reflex de la immigració de la resta de l’estat a Catalunya dels anys 60.
El sector amb més assalariats de Sant Feliu de Llobregat és el d’administracions públiques, educació,
sanitat i serveis socials, amb una mitjana aproximada a 6.000 persones assalariades, aproximadament el
48% dels assalariats totals. El sector de comerç, restauració i hoteleria és el segon sector amb més
assalariats amb aproximadament el 19% del total. La indústria i els serveis de producció tenen
aproximadament un 12% de persones assalariades cadascú, mentre que els sectors de la construcció i
l’agricultura es quedan a la cua amb un 5% i un 0,1%, respectivament. Aquesta classificació ens facilita
una visió de la divisió del treball de la ciutat.
2.1 Oportunitat
El traçat ferroviari a Sant Feliu de Llobregat és molt singular en termes de relleu i de posició urbana en
comparació a d’altres nuclis del vessant esquerre del Llobregat.
A l’Hospitalet, Cornellà, Sant Joan Despí i Molins de Rei observem que l’eix del ferrocarril s’encasta just
en el canvi de pendent entre el samontà i la muntanya. Els nuclis urbans rurals s’assenten en el samontà,
mentre que la majoria dels creixements de la 2a meitat del segle XX se situen a la muntanya. El
ferrocarril es converteix, així, en la frontissa entre nucli antic i nous creixements. Els canvis de pendents
s’emfatitzen amb el tall del ferrocarril però la seva supressió no garantiria una continuïtat entre els dos
costats del tren.
A Sant Feliu de Llobregat, en canvi, el ferrocarril creua el samontà deixant nous creixements urbans a
ambdós costats. El tren passa per la ciutat sense salts topogràfics entre ambdós costats i la seva
supressió resoldria, d’una manera relativament assequible, l’actual divisió de la ciutat.
Aquesta situació dota a l’entorn de la línia ferroviària d’un excepcionalitat i constitueix una oportunitat
única en la història del municipi.

2.2 Eixos nord-sud
La traça del ferrocarril té, entre la carretera N-340 i la carretera del Sànson, una longitud aproximada de
1,3 km i una direcció nord-sud. El teixit urbà de l’entorn de la línia ferroviària s'estén uns 800 metres a
ponent i altres 800 metres a llevant, a les estibacions de Collserola.
El soterrament del ferrocarril i la recuperació de l’espai al seu entorn, no només signifiquen una
oportunitat per potenciar les connexions transversals est-oest, sinó que també obre una gran oportunitat
de consolidar una avinguda nord-sud.
2.3 Rambla de la Marquesa de Castellbell
La rambla de la Marquesa de Castellbell se situa a uns 200 metres del ferrocarril i una direcció nord-sud,
col·locada transversal a la pendent. A diferència de moltes rambles, la rambla de la Marquesa de
Castellbell no se situa sobre una riera. La rambla té una secció de només 20 metres. Aquesta secció tan
reduïda configura una secció transversal de la rambla molt ajustada: un passeig central de 8 metres, amb
un carril de circulació i una vorera de 2,5 metres al costat est i un carril de circulació, una zona
d’aparcament en cordó i una vorera d’1,5 metres. Les estretes voreres i les morfologies de teixits que
envolten la rambla dificulten la consolidació comercial.
2.4 Carretera nacional
La carretera nacional N-340, que al seu pas per la ciutat de Sant Feliu de Llobregat rep el nom de carrer
de Laureà Miró, és un dels eixos més importants de la capital comarcal. Se situa a uns 400 metres de la
línia ferroviària i té una secció que oscil·la entre 16 i 20 metres. Les estretes voreres i la gran presència
de trànsit rodat dificulten l’activitat comercial i converteix aquest carrer en la principal artèria rodada de la
ciutat.

ME.3 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT DEL CONCURS
L’àmbit objecte d’aquest concurs internacional abasta una superfície total aproximada de 16,6 hectàrees,
incorporant tots aquells terrenys ferroviaris afectats pel projecte de soterrament de la infraestructura
ferroviària i, addicionalment, tots aquells altres sòls que, per la seva proximitat a l’àmbit del cobriment,
resulten susceptibles de ser integrats dins un entorn de transformació i millora urbanes més ampli,
atenent les noves condicions sorgides de la disponibilitat dels espais anteriorment ocupats per la via
fèrria.
L’àmbit delimitat està conformat per un espai central d’uns 1.300 m de llarg per 40 m d’amplada,
aproximadament. Aquest presenta una morfología notablement irregular en planta, amb diferents
eixamplaments puntuals del seu traçat. La morfologia del terreny que envolta l’àmbit es caracteritza pel
fort desnivell en sentit nordest-sudoest, corresponent als primers pendents que es desenvolupen entre
les vessants de Collserola i la plana fluvial del Llobregat, mantenint-se la traça ferroviària amb un perfil
de pendent pràcticament pla en sentit longitudinal al seu traçat (nordoest-sudest). Per aquest motiu, les
seves successives seccions transversals són marcadament asimètriques, tan en relació al relleu natural
del municipi, com en l’ordenació de la urbanització de la vialitat, així com per les alçades i caràcter dels

diferents edificis construïts en els seus fronts. L’àmbit del concurs secciona longitudinalment tot el
municipi i, per tant, travessa múltiples morfologies de teixits residencials (primigènies, d’eixample, de
blocs i habitatges unifamiliars), així com, també, dues rieres canalitzades en el seu tram urbà, la riera de
la Salut i la riera Pahïssa.
L’espai comprès entre els teixits que confronten el corredor ferroviari es podria asimilar, per dimensió, a
d’altres grans carrers metropolitans, tanmateix, aquest no presenta en l’actualitat una ordenació física
que en determini una forma urbana fàcilment reconeixible pels ciutadans. Les diverses seccions de vial
així com els múltiples canvis de rasant, dificulten la deambulació lineal al llarg per aquest eix urbà tant
per als vianants com per a la mobilitat rodada. Aquesta configuració espacial fragmentada, sumada a una
manifesta manca de continuïtat del pla de la ciutat, impedeixen que l'àmbit objecte del concurs sigui
reconegut pel propi imaginari col·lectiu del veïnat de Sant Feliu de Llobregat com un “lloc” dins del
municipi pensat per a la trobada i la relació del veïnat.
Actualment, fins a 14 carrers transversals tenen la seva traça interrompuda pel corredor ferroviari en
l’àmbit del concurs. La manca de continuïtat física del pla de la ciutat entre ambdues vores és una de les
problemàtiques a abordar per les diferents propostes del concurs. Un fet determinant en el dia a dia del
municipi és l’escassa permeabilitat existent entre ambdós costats del corredor. En l’actualitat la
freqüència de circulació dels trens de la línia R1 de Rodalies Renfe obliga a mantenir tancat, durant 54
minuts cada hora, l’únic pas a nivell existent al municipi, limitant de forma negativa la mobilitat i
possibilitat de relació entre els dos fragments de ciutat. Els únics punts de pas es limiten, actualment, al
pas de la carretera de la Sanson en l’extrem oest, al pas a nivell situat al passeig del Comte de Vilardaga
i al carrer de Laureà Miró, en l’extrem est. Existeixen també dos pasos de vehicles addicionals
corresponents a la riera de la Salut i al carrer de la Verge de Montserrat, tanmateix, el seu gàlib (2 m
d’alçada)
limita
la
mobilitat
dins
del
municipi.
Pel que fa als teixits que llinden amb el corredor ferroviari i que composen els seus alçats nord i sud,
aquests reuneixen condicions i qualitats heterogènies i són el resultat de l’acumulació successiva en el
temps d’edificis ajustats a diferents ordenances.
La vora nord del corredor ferroviari és on s’han implantat les grans peces d’equipaments al centre del
municipi. La biblioteca Montserrat Roig, el Complex Municipal de Piscines, el Palau Municipal d’Esports
Juan Carlos Navarro, el Centre Cívic Les Tovalloles, el Parc de Bombers, ocupen les parcel·les de major
dimensió i més fàcil accessibilitat. Els seus accessos, emperò, sempre s’ubiquen en els carrers
perpendiculars al corredor ferroviari.

ME.4 PLANEJAMENT VIGENT, MARC I ÀMBIT
El planejament urbanístic de referència en l’àmbit de concurs és el Pla General Metropolità de Barcelona,
aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona a data 14 de juliol de 1976.
El règim urbanístic de la totalitat del sòl comprès dins l’àmbit té la classificació de sòl urbà, inclosos els
terrenys d’ús ferroviari, que l’any 1976 varen ser qualificats ja com a xarxa viària bàsica (clau 5) en
previsió del seu futur soterrament.
Dins de l’àmbit s’inclouen algunes peces de sòl anteriorment incloses a sectors sotmesos a planejament
derivat ja executat (Pla parcial de Can Llobera, Pla especial de Can Maginàs, Pla parcial del sector

industrial de les Grases, Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg). Es considera la
seva incorporació principalment als efectes de la seva reurbanització, donada la seva ubicació contigua
als terrenys en transformació.
Al plànol del planejament vigent del present plec es refonen les qualificacions urbanístiques vigents
provinents de la formulació dels esmentats instruments de planejament.

ME.5 CRITERIS GENERALS D’ACTUACIÓ
El concurs té com a objecte assolir propostes urbanes per a la definició de l’espai alliberat un cop se
soterrin les vies. Per aconseguir-ho els participants hauran de presentar solucions que donin resposta a
dos tipus de reptes:
●
●

Estratègies sobre la definició de la urbanització de l’espai públic alliberat
Noves ordenacions volumètriques coherents entre edificis existents i futurs

El desenvolupament natural dels objectius plantejats per la Ponència Unitària per al Soterrament, així
com els resultats del procés de participació ciutadana s’han concretat en l’establiment dels criteris
genèrics apuntats més avall. Aquests han de permetre concretar i satisfer els objectius del municipi i
millorar, finalment, la integració de les noves infraestructures amb els teixits residencials a nivell
ambiental i social. Els objectius estratègics generals, es desglossen en els punts següents:
1. DOTAR SANT FELIU D’UNA NOVA AVINGUDA EN EL CENTRE DE LA CIUTAT
1.1 Garantir la compacitat:
● Modificar i corregir la compacitat física dels teixits en funció de llur construcció morfològica i
localització. L’estructura morfològica dels teixits del centre de Sant Feliu de Llobregat és diversa,
heterogènia i de compacitats desiguals (primigenis, eixample, blocs, ciutat jardí). Per la seva
banda, el buit urbà comprès a les vores de la via del ferrocarril presenta una forma urbana
asimètrica amb un compendi de contraccions i dilatacions que interrompen la continuïtat física de
la ciutat.
1.2 Garantir el balanç i l’heterogeneïtat funcional:
● Establir les necessitats i complexitats funcionals atenent a llur localització i paper dins del
municipi. El nou planejament ha de treballar en la línia de construir sinergies amb la ciutat
preexistent, ubicant els nous usos i equipaments de forma sensible amb els àmbits de centralitat
existents i generant continuïtat amb els principals eixos viaris del municipi.
● Afavorir la mixtura en vertical i la racionalització de l’ocupació en subsòl regulant les edificacions
en nivells. El nou planejament haurà de fomentar la diversitat d’activitats del municipi, proposant
una ordenació que integri diferents usos i eviti l’especialització del sòl i els àmbits
monofuncionals.
● Millorar les capacitats dels teixits residencials de generar punts de trobada entre les persones,
posant en valor les cantonades i generant noves interseccions en la trama viària. La
permeabilitat dels vials actuals a través de l'àmbit és clau per vincular físicament i funcionalment
la ciutat.

2. FER CAURE ELS MURS, RECOSIR LA CIUTAT
2.1 Recuperar la continuïtat física entre elements construïts:
● Les propostes hauran de garantir la continuïtat del pla de la ciutat entre els dos fronts del
corredor,
així
com
la
continuïtat
de
les
traces
viàries
preexistents.
2.2 Resoldre les interrupcions físiques que suposen discontinuïtats:
● Caldrà eliminar les barreres conflictives pels teixits. Les propostes hauran de vetllar per
l’eliminació de barreres arquitectòniques, altimètriques i de traçat, a fi i efecte de construir un
espai públic participat i inclusiu.
● S'hauran de “cosir” les discontinuïtats morfològiques entre teixits. Les noves ordenacions
proposades hauran de tendir a corregir les interrupcions entre teixits en el municipi per garantir
una activitat urbana diversa al llarg del corredor.
2.3. Afavorir el sentiment de pertinença:
● Les propostes hauran de realçar o generar singularitats urbanes que permetin posar en valor la
significació i idiosincràsia de cada teixit.
● Convindrà generar nous espais de centralitat i/o potenciar centralitats ja existents al municipi.
● Reservar espais per a activitats socialment cohesionades. Els nous espais projectats hauran
d’anticipar la trobada informal entre el ciutadans i ciutadanes per fomentar el bon veïnatge i la
cohesió
social.
3. GUANYAR ESPAIS VERDS PER A LA CIUTAT I APLICAR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL
3.1 Contribuir amb la funcionalitat ecològica dels sistemes de suport i producció de la matriu biofísica:
● Valorar les vores de l’àmbit del soterrament com a espais d’oportunitat. Actualment el traçat del
corredor ferroviari està llindat per un parc i espais públics de condició diversa. Convé integrar i
articular aquests espais de forma adequada a la nova urbanització resultant.
● Posar en valor els connectors ecològics dels espais naturals propers en la seva relació als teixits
de Sant Feliu.
3.2 Reforçar l’estructura de la xarxa metropolitana d’espais oberts:
● Convindrà que les propostes estructurin el nou corredor atenent als eixos cívics que formen part
del sistema d’espais oberts metropolitans
4. GENERAR UNA OFERTA D’HABITATGE PROTEGIT
4.1 Atendre al dret a l’habitatge:
● Fer front a les qüestions d’habitatge tenint en compte les especificitats de Sant Feliu de Llobregat
i els seus teixits i la complementarietat entre ells.
● Disposar del suficient habitatge de tipologia i règim adaptat a les necessitats vigents, per garantir
l’accés a l‘habitatge, amb especial atenció a la demanda social acreditada.

4.2 Disposar d’un parc residencial equilibrat i heterogeni:

●

●

Convé que la nova ordenació resolgui la carència o excés de densitat d’habitatges. Caldrà que
aquesta atengui les característiques del context immediat, la seva ubicació i morfologia, per
tendir a un equilibri de les diferents densitats i tipologies d’habitatges al llarg del corredor.
Garantir un mínim de complexitat tipològica per afavorir la diversitat i cohesió socials. S’haurà
afavorir la diversitat tipològica en la nova ordenació per tal de promoure la inclusió de la màxima
diversitat d’unitats familiars i rendes.

4.3 Afavorir la complementarietat de les activitats:
● Caldrà que la nova ordenació defineixi les centralitats locals dins dels teixits atenent a
l’accessibilitat i la identitat.
● S'haurà d’establir les concentracions comercials en relació als eixos cívics preexistents de Sant
Feliu.
● Posar en relació els equipaments de Sant Feliu de Llobregat a través d’una adequada ubicació,
accessibilitat i en coherència amb la ciutat preexistent.
● Caldrà que es condicioni el caràcter dels teixits residencials proposats, atenent als espais
d’activitat econòmica.
● Donar continuïtat física, reforçar i complementar eixos comercials existents dins de Sant Feliu..
5. GENERAR NOUS ESPAIS AL SERVEI DE LES NECESSITATS DE LA CIUTAT
5.1 Procurar un entorn saludable amb espais públics inclusius:
● Dotar de vitalitat i bons nivells de convivència els espais públics regulant les activitats col·lectives
a les plantes baixes.
● Garantir l’adequada materialització de l’espai llindar entre les plantes baixes i els carrers.
● Preveure actuacions sobre els focus emissors, millorant la qualitat de l’aire i el nivell acústic. Es
recomana treballar amb les plantacions d’arbrat per mitigar o millorar les condicions sonores de
l’àmbit.
● Garantir un paisatge urbà de qualitat on el verd urbà, en el pla horitzontal, així com en el pla
vertical es treballin conjuntament.
● Reequilibrar la secció de l’espai viari prioritzant la mobilitat sostenible.
5.2 Definir les necessitats i caràcter dels espais lliures:
● Caldrà que les propostes anticipin la quantitat, ubicació i configuració dels espais lliures
col·lectius atenents a la morfologia i localització dels teixits de Sant Feliu de Llobregat.
● Determinar les característiques qualitatives dels espais oberts del municipi en relació al
proveïment i regulació dels seus serveis socials, culturals i ambientals.
5.3 Proveir i reestructurar els equipaments i serveis:
● Les propostes hauran de proveir amb els equipaments necessaris a cada fragment de la ciutat,
en base a una dotació equilibrada.
● Determinar la diversitat de serveis necessaris ajustat al perfil sociodemogràfic de la població i
projeccions futures del municipi.

6. MILLORAR LA MOBILITAT DE LA CIUTAT
6.1 Redefinir les intensitats de trànsit en base a criteris de mobilitat sostenible:
● Condicionar la intensitat física i funcional a la localització i el model d’assentament del municipi.
Cal atendre de forma específica les condicions orogràfiques de Sant Feliu per afavorir un
adequat ajust de les xarxes de mobilitat proposades: bicis, autobusos urbans, etc.
● Establir el model prioritari d’accessibilitat als teixits que atengui la seva densitat actual i
localització dins del municipi.
● Convindrà generar xarxes de transport públic que s’implantin i funcionin de forma
complementària, evitant paral·lelismes, redundàncies de traçat i equivalències.
7. DESENVOLUPAR UN PROJECTE SOSTENIBLE ECONÒMICAMENT
7.1 Transformar, garantint la viabilitat i sostenibilitat econòmica de Sant Feliu:
● Les propostes hauran de ser raonables, mesurades i hauran d’evitar un endeutament indegut del
municipi.
● Caldrà buscar sinergies amb altres actors interessats que permetin el cofinançament de les
obres.
● L’ordenació proposada haurà de contemplar i permetre la incorporació ordenada del sector privat
en el marc dels objectius i plans estratègics del municipi, mitjançant la gestió urbanística que
permet l’equidistribució de beneficis i càrregues.
7.2 Optimitzar els fluxos de materials i el consum d’energia:
● Vetllar per la gestió sostenible del cicle de l’aigua en el municipi.
● S’haurà de fomentar l’autogeneració d’energia aprofitant les capacitats dels diferents suports.
● Relacionar el tipus de recollida i tractament de residus amb la forma urbana de Sant Feliu i la
seva localització.
● Utilitzar criteris sostenibles en l’ordenació urbanística, la distribució dels habitatges i la pells de
les edificacions.
7.3 Augmentar la resiliència al canvi climàtic:
● Augmentar la permeabilitat del sòl al voltant del soterrament, especialment en àmbits com eixos
d’escorrentia, rieres i parts elevades. Les noves superfícies urbanitzades hauran d’afavorir la
infiltració natural al terreny de l’aigua d’escorrentia permetent una alimentació natural dels
aqüífers i la disminució de la càrrega en la xarxa de sanejament del municipi.
● Incentivar la presència de vegetació i la seva capacitat reguladora de la qualitat de l’aire.
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6.1.1 Vores, fronts, gàlibs i façanes
Convé que la nova ordenació proposada de les edificacions es relacioni de forma respectuosa amb el
gra, dimensió i diversitat dels teixits residencials que travessa el corredor ferroviari. Caldrà
particularment, que les propostes siguin atentes a les traces viàries preexistents per afavorir la
permeabilitat transversal entre ambdós costats de l’eix ferroviari i evitin carrers sense sortida.

Les noves edificacions hauran de relacionarse harmònicament amb les diferents alçades de les
edificacions existents, i han de resoldre l’exposició de les parets mitgeres actuals. Es recomana que les
noves edificacions que confronten l’eix ferroviari disposin d’un ample de façana equivalent als de l’entorn
per buscar una major harmonia en el conjunt.
Convé que les propostes ordenin els nous usos i funcions a partir dels espais de centralitat existents, per
tal d’articular i reunir suficient massa crítica per fer viable una oferta de transport col·lectiu.
6.1.2. Definir les vores del “buit” urbà
● Caldrà abordar el caràcter heterogeni i poc harmònic de les vores urbanes de l’eix del tren.
● Les propostes hauran de resoldre la contraposició entre fronts edificats de gran longitud i grans
buits mancats de referència i continuïtat urbana.
6.1.3 Geometria irregular i manca de referència
● Les noves edificacions hauran de resoldre i millorar les condicions d’un espai lliure delimitat per
peces de morfología diversa amb una lectura complicada.
● Caldrà que les propostes abordin la manca de percepció coherent de l’àmbit de concurs per part
dels ciutadans de Sant Feliu per tal de contribuir a definir-lo com a un “lloc” urbà.
6.1.4 Garantir una compacitat física
● Caldrà que la nova ordenació identifiqui alineacions existents i vocacions del lloc per garantir una
correcta compacitat física en el centre municipi.
● Construir noves façanes a partir de les alineacions existents per garantir una continuïtat i
compacitat dels teixits al llarg de l’avinguda.
● Fer reconeixible una certa identitat de l’àmbit mitjançant una ordenació harmònica de les noves
edificacions.
6.1.5 Cosir i Intensificar els “buits”
● Identificar i classificar els buits actuals per articular-los adequadament amb el nou espai
urbanitzat del corredor.
● Reconstruir espais d’interès actual en els buits adjacents al corredor.
● Permetre la permeabilitat i continuïtat de les traces viàries (majors i menors) a través de l’àmbit.
6.2 ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT
La nova ordenació del centre de la ciutat ha de prioritzar l’espai per a vianants, bicicletes i altres
elements de mobilitat personal sostenible. També el foment de la intermodalitat del transport públic.
6.2.1 Mobilitat. Classificació i jerarquia de la xarxa viària
1. Jerarquització del sistema viari per a una òptima estructura viària interna
Caldrà endreçar les circulacions per simplificar i afavorir un entorn amb menor càrrega de vehicles al
centre del municipi.
1.1 Identificació de les cruïlles de prioritat rodada en base a l’estructura primària de carrers del municipi
1.2 Pacificació de la majoria de cruïlles restants per garantir una prioritat al vianant.
2. Tendir cap a una nova avinguda pacificada
2.1 Garantir la permeabilitat de vials entre les dues vores del soterrament

2.2 Afavorir la circulació “centrífuga” de vehicles per tal d’evitar una càrrega excessiva en la nova
avinguda
2.3 Prioritzar el sentit únic de carrers
3. Integrar les infraestructures de transport públic en un espai urbà de qualitat
3.1 Resoldre la implantació del tramvia de forma segura i garantir la permeabilitat en superfície d’acord a
un traçat aproximat proposat.
3.2 Incorporar els elements en superfície que deriven del soterrament de les vies del ferrocarril (accés a
la nova estació soterrada, sortides d’emergència, ventilacions, escales de manteniment) al disseny de
l’espai públic.
6.2.2 Mobilitat. Estructura viària proposada
1. Tendir cap a la construcció de 6 àmbits de prioritat per a vianants
● Garantir una estructura viària rodada principal efectiva, ben connectada als principals carrers del
municipi de Sant Feliu.
● Afavorir la pacificació del carrers interiors de les illes resultants de l’estructura viària proposada.
2. Evitar que la nova avinguda tingui caràcter d’eix rodat principal
● Evitar la circulació rodada contínua des de la carretera de la Sànson fins al carrer de Laureà Miró
per incentivar el protagonisme ciutadà de l’avinguda i no dels vehicles.
● Establir diferents sentits de circulació al llarg de l’avinguda afavorint la ràpida sortida de l’àmbit
dels vehicles.
● Cada punt d’intersecció de la xarxa actuarà com a pol centrífug (de sortida) o centrípet (accés)
en funció dels sentits de circulació.
3. Garantir posibles modificacions de l’estructura
● L’estructura viària hauria de tenir la secció suficient per admetre la seva modificació i
reversibilitat, per poder assumir canvis de sentit de circulació sense afectar la resta del municipi.
4. Simplificació dels creuaments i reducció dels àmbits de gir
● Promoure el sentit únic de circulació a llarg de l’avinguda per millorar els creuaments amb el
tramvia, els girs a l’esquerra i la semaforització de l’àmbit.
● Reduir la superfície urbanitzada destinada al vehicle -amb menys rotondes i illetes de trànsitafavorint que la prioritat sigui per a vianants, bicicletes i altres elements de mobilitat personal
sostenible.

6.3 ORDENACIÓ DE L’ESPAI LLIURE
Les propostes hauran de definir els espais que configuren la gran superfície lliure recuperada sobre la
cobertura ferroviària, així com la relació entre les seves parts, el caràcter de l’espai verd, els itineraris de
vianants i de bicicletes, la distribució d’activitats, i els traçats i les andanes del transport públic. S’haurà
de fomentar el caràcter unitari de la nova identitat de l'àmbit del soterrament, així com la seva
representativitat.
Convé que tot l’espai públic sigui accessible, sostenible i segur, que cohesioni i connecti la ciutat i els
seus habitants i on les persones i les activitats culturals al carrer siguin els protagonistes de l’espai.

El Pla de salut de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat determina la conveniència de configurar espais
públics saludables, accessibles i segurs. Caldrà que aquests promoguin l’exercici físic, la pràctica
d’activitats esportives, els itineraris per a bicicletes i vianants, adaptin els espais escolars i garanteixin la
mobilitat
segura
dels
infants.
Les propostes hauran de respondre adequadament als seus entorns, unificant la successió d’espais
lliures actualment desarticulats al voltant de l'àmbit ferroviari i contribuir a crear espais de convivència
pública. Caldrà buscar sinergies positives entre els teixits residencials i els espais oberts per millorar la
funcionalitat ecològica de la infraestructura verda i tendir cap a un espai públic més saludable.
Convé incrementar la superfície de sòl capaç de sostenir vegetació, reverdir la ciutat i reduir l'índex
d’impermeabilització a través de la recuperació de sòls en desús, la creació de cobertes verdes, balcons
enjardinats i altres espais verds.
Les noves plantacions d’espècies vegetals i arbòries hauran de ser resilients per a un context de canvi
climatològic i de baixa demanda hídrica. En la mesura del possible, aquestes hauran d’oferir als habitants
de Sant Feliu de Llobregat la possibilitat de llegir el pas de les estacions de l’any. Es proposa l’ús
preferent de vegetació autòctona i de fulla caduca per tal de donar ombra a l’estiu i sol a l’hivern. També
es proposa l’ús de roses com a element identitari, ja que Sant Feliu és la “Ciutat de les Roses”. Els
espais verds han de permetre la inclusió de zones de joc infantil.
Les propostes hauran de respondre a les necessitats i aportacions assenyalades pel Consell
d’Accessibilitat, el Consell de Dones sobre perspectiva de gènere i el Consell Assessor d’Urbanisme a
l’hora
de
dissenyar
i
pensar
las
qualitats
de
l’espai
públic.
6.4 ORDENACIÓ DE LA GESTIÓ DELS ÀMBITS
Les propostes hauran d’aportar mecanismes que permetin la construcció de tot l’àmbit per fases
ininterrompudes, reconeixent diferents subàmbits.
Les propostes també hauran de respondre a cada situació transitòria amb fases que donin solució a la
viabilitat dels diferents escenaris, per tal d’afavorir en cada etapa l’apropiació dels espais per part de les
persones i un ús social intensiu.
Serà objecte del concurs el disseny del procés d'ocupació temporal de l’espai per fases successives, de
la manera més optimitzada possible, des de l’estat actual fins a la consolidació dels edificis i dels espais
lliures. Es valorarà la viabilitat de gestió i consolidació seqüencial de l’espai lliure com un element
substancial de la proposta.
6.5 ORDENACIÓ DELS USOS, ACTIVITATS I EQUIPAMENTS
Aquest apartat vol enumerar una relació d’usos, activitats i equipaments possibles a incorporar en les
propostes d’ordenació dins l’àmbit del concurs. No es pretén, en cap cas, donar una solució tancada sinó
oferir unes pautes generals i un programa base comú a incorporar per part de tots els projectistes.
Es recomana afavorir una preferència a les plantes baixes per als usos no residencials i potenciar, així, el
carrer corredor i el front de façana en planta baixa com a pol d’atracció, eliminant buits i espais que

puguin generar “desertització” o “buit urbà”. La disposició contínua d’activitats en planta baixa atrau el
ciutadà a l’espai públic alhora que exerceix, de manera indirecta, determinat control sobre aquest,
millorant els índex de seguretat.
Resulta important l’existència d’una estratègia perquè els equipaments públics existents, adjacents al nou
eix urbà, puguin integrar-se de forma coherent amb la nova lògica urbana proposada.
Convindrà que el nou parc residencial tendeixi a equilibrar un acord amb les diferents maneres de viure,
reequilibrant, d’aquesta manera, els teixits residencials per millorar la qualitat de vida de la ciutadania del
municipi.
Es llista a continuació la relació d’equipaments que convindria ubicar i dimensionar en les propostes
d’ordenació. Aquest llistat d’equipaments té caràcter indicatiu, i refón les conclusions de diversos
documents: d’una banda, les estratègies plantejades al Pla Director d’Equipaments vigent de Sant Feliu
de Llobregat, el Pla Local de l’Habitatge, com també les conclusions del procés participatiu i, d’altra
banda, les conclusions de l’estudi d’indicadors elaborat per l’Agència d’Ecologia Urbana.
-

Habitatge

Habitatge protegit: Cal fomentar la diversificació y mixticitat dels programes habitacionals de tal manera
que en el municipi no s’exclogui ningú per raons de renda. Es recomana destinar entre el 30 i el 50% de
les noves unitats residencials a habitatge de protecció oficial, equilibrant també la diversitat de règims de
tinença (compra i especialment lloguer, tan assequible com social). Addicionalment, fomentar un parc
públic amb diversitat residencial que atengui necessitats i estructures familiars múltiples (per a tots els
grups d’edat): varietat de tamany, flexibilitat de les tipologies, inserció d’espais polivalents comuns, etc.
Habitatge per al jovent: En els nous desenvolupaments i en les actuacions de reciclatge urbà
s’intentarà garantir les barreges adients de població per raó d’edat, renda i procedència/ètnia. En
particular en la zona del corredor ferroviari fora convenient afavorir l’atracció de gent jove per tal de
rejovenir els teixits centrals del municipi de Sant Feliu, que són els que registren els índex d’envelliment
poblacional més alts.
Habitatge per a gent gran: Cal donar suport a la permanència voluntària a la pròpia llar de les persones
grans o fomentar la promoció de noves solucions habitacionals (nous habitatges amb serveis per a
persones grans, habitatge cooperatiu i compartit, potenciar programes intergeneracionals amb estudiants
i persones grans que viuen soles, etc.).
Habitatge per a col·lectius amb necessitats especials. Cal incloure promocions orientades a resoldre
la necessitat d’allotjament temporal, i per a persones amb mobilitat reduïda, diversitat funcional, etc.,
barrejats amb la resta d’habitatges.
-

Usos del nou espai

Comerç de proximitat: Caldrà afavorir el model comercial de proximitat, fomentant l’habitabilitat a l’espai
públic (fent-lo més accesible, confortable i segur) i afavorir la convivència i l’intercanvi generacional.
Espais esportius oberts: Existeix una demanda de la ciutadania de tenir espais esportius a l’aire lliure i
oberts, vinculats a la zona del Complex.

Usos a l’espai públic: L’espai hauria d’acollir, segons la demanda de la ciutadania, activitats culturals
vinculades al punt de trobada, passejos comercials o espai cívic central. També espais d’aigua per a
infants. En qualsevol dels casos, s’hauran de preveure condicions d’alta qualitat en il·luminació, seguretat
i salubritat.
Espai de passeig de l’avinguda principal: L’espai haurà de ser compatible amb la instal·lació de
mercats itinerants de marxants, fires i amb la ubicació de petites carpes que poguin dotar d’ús l’espai de
forma temporal.
Memorial: L’espai públic haurà de preveure la creació d’un memorial en record a les víctimes dels
atropellaments i reconegui la lluita veïnal pel soterrament de les vies.
A continuació es detalla un llistat inicial de reserva de superfície para equipaments a incorporar en l’àmbit
del concurs. No es pretén definir un programa d’usos finalista, sinó determinar un predimensionament
d’unitats indivisibles d’equipaments. La proposta restant de superfície de reserva d’equipaments anirà a
criteri dels projectistes. Tot i això, amb posterioritat al present concurs, es desenvoluparà un nou pla
director d’equipaments amb la finalitat de definir, de forma pormenoritzada, les necessitats de la ciutat,
fruit de la configuració del seu nou àmbit de centralitat. El llistat inicial és el següent:
-

Equipaments educatius:

Equipament educatiu d’uns 1.500 m2 de superfície aproximada. Ús proposat: escola bressol, atesa la
previsió d’increment del parc d’habitatges en l’àmbit del soterrament (també habitatge destinat a joves).
Es proposa la idoneïtat d’aquest tipus d’equipament.
Millora d’equipament educatiu, d’uns 1.000 m2 de superfície aproximada. Ús proposat: gimnàs
(substitució del gimnàs existent) i nou accés principal a l’escola Gaudí. En aquest cas, l’ubicació del
programa es preveu en l’Àmbit A.
-

Equipaments esportius:

Millora d’equipament esportiu, d’uns 2.200 m2 de superfície aproximada. Ús proposat: ampliació del
Complex Municipal de Piscines. En aquest cas, la ubicació del programa es preveu en l’Àmbit E.
Millora d’equipament esportiu, d’uns 900 m2 de superfície aproximada. Ús proposat: Millora del
Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro. En aquest cas, la ubicació del programa es preveu en
l’Àmbit E.
-

Equipaments culturals:

Equipament cultural d’uns 1.200 m2 de superfície aproximada. Ús proposat: Museístic. S’estima
oportú posar en valor, recuperar i mantenir la memòria de l’antiga estació i de l’activitat ferroviària,
integrant la memòria existent i passada al nou espai creat. És d’interès ciutadà, una possible reproducció
de l’estació actual.
Equipament cultural d’uns 1.800 m2 de superfície aproximada. Ús proposat: Teatre i espais
polivalents. Tenir present l’existència de la Sala Ibèria en el carrer de Pi i Margall.

-

Equipaments social-sanitaris i administratius

Millora d’equipament social-sanitari, d’uns 800 m 2 de superfície aproximada. Ús proposat: Ampliació
i nou accés de l’actual Casal Municipal de la Gent Gran. En aquest cas, la ubicació del programa es
preveu en l’Àmbit D.
Equipament administratiu-sanitari, d’uns 4.000 m2 de superfície aproximada. Usos proposats:
Jutjats de primera Instància o Centre d’Atenció Primària.

ME.7 RESUM DE SUPERFÍCIES DE L’ÀMBIT DE CONCURS
Quadre 0
Requeriment
Superficie de l’àmbit de concurs

Màxim

Mínim

Unitat

166.128,32 m²

Límit sostre nou en l’àmbit de concurs

85.000

75.000

m² de sostre

Sostre nou equipament

15.000

13.500

m² de sostre

9.200

7.500

m² de sostre

60.000

51.000

m² de sostre

5.000

3.000

m² de sostre

750

650

Sostre nou comercial en planta baixa
Sostre nou habitatge
Sostre nou terciari
Número d’habitatges aproximat

Habitatges

IMPORTANT:
Les propostes d’ordenació s’hauran d’inscriure sempre dins els topalls de sostre establerts per a
l’àmbit total del concurs desglossats al “Quadre 0”. El percentatge d’aquest sostre destinat a
cada un dels àmbits del projecte, s’haurà d’equilibrar estratègicament, a criteri del projectista, per
tal de no superar, a la baixa o a l’alça, els llindars topall establerts. El compliment d’aquests
llindars serà obligatori i s’haurà de justificar mitjançant taules de superfícies dins dels plafons
durant
la
FASE
2
del
concurs.
ME.7 CRITERIS ESPECÍFICS PER A CADA ÀMBIT DE PROJECTE
En funció dels diferents informes i estudis, s’han establert per a la futura ordenació uns objectius i llindars
mínims recomanables per a cada àmbit de projecte dins del conjunt de l’àmbit de concurs. Aquests
objectius i particularitats a incorporar en les propostes es resumeixen a continuació.
IMPORTANT:
Les propostes d’ordenació s’hauran d’inscriure sempre dins els topalls de sostre establerts per a
cada àmbit de projecte segons es desglossa als “Quadres A, B, C, D, E, F”. El percentatge
d’aquest sostre total destinat a equipament, habitatge o comercial s’haurà d’equilibrar
estratègicament, a criteri del projectista dins de cada un dels àmbits, per tal de no superar, a la
baixa o a l’alça, els llindars topall establerts respecte dels paràmetres totals.

Els límits de cada àmbit de concurs s’han determinat de forma indicativa atenent a criteris
d'ubicació i morfologia urbana i, per tant, no defineixen límits normatius a efectes de la futura
modificació
del
planejament.
7.1

ÀMBIT

A

-

Escola

Gaudí

Àmbit ubicat a l’extrem oest de la cobertura limitat, pel carrer de Mataró pel nord-est, el passeig del Canal
de la Infanta pel sud-oest, el carrer de l’Hospitalet pel sud-est i el Pla pel nord-oest. És un àmbit
d’aproximadament 2.5 ha i està qualificat, segons planejament vigent, amb clau 6, parcs i jardins, i clau 7,
equipaments. És un àmbit de topografía acusada i amb la particularitat de que existeix un aparcament
soterrat
a
la
zona
sud
de
l’àmbit.
Usos requerits o compatibles:
Els usos recomanats per a aquest àmbit són el d’habitatge, oficines i comerços amb plantes baixes.
A la part sud-oest de l’àmbit, es proposa plantejar un nou gimnàs poliesportiu a l’escola Gaudí,
substituint-ne l’actual.
Cal afavorir la diversitat d’usos per poder tenir una ocupació de l’espai públic més ampli al llarg del dia. A
més, aquest punt de la ciutat ja disposa d’una densitat alta en relació a d’altres barris. És per això que es
demana un percentatge mitjà de superfície total construïda d’ús no residencial.
Tipología de teixits:
Es recomana la utilització de teixits tipus eixample o primigenis per garantir un índex de diversitat urbana
satisfactoria.
Espai públic i verd urbà:
Es proposa que l’espai públic sigui un espai de passeig amb possible presència d’espais esportius,
espais d’estada i espais de joc per infants.
En aquest punt existirà una diferència de cota considerable entre els carrers actuals (Constitució i
Hospitalet) i la futura plataforma tramviària del nou eix urbà. Es considera oportú resoldre la secció
transversal de manera que es minimitzi l’aparició de barreres físiques i talussos.
Es recomana plantejar places, parcs i/o espais verds i augmentar aixì el sòl permeable en aquest àmbit.
Requeriments del procés de participació ciutadana:
Es proposa la creació d’espais de passeig i de trobada amb usos diversos i polivalents com espais
esportius, espais comercials, espais de joc, espais d’estada etc.
Particularitats de l’àmbit:
A la part sud de l’àmbit s’hi ubica un aparcament soterrat. Es proposa integrar la solució de la seva
urbanització superior de manera coherent amb la resta de l’àmbit.

Quadre A. Escola Gaudí
Requeriment
Superficie de l’àmbit

Màxim

Mínim

Unitat

25.191,71 m²

Límit sostre nou de l’àmbit A

16.000

10.000 m² de sostre

Sostre nou equipament

5.500

2.500 m² de sostre

Sostre nou terciari

5.000

2.000 m² de sostre

Sostre nou comercial en planta baixa

2.000

500 m² de sostre

Sostre nou habitatge

8.000

3.500 m² de sostre

Número d’habitatges aproximat

165

45 Núm. habitatges

Aparcament privat soterrat

240

65 Núm. places (1'5
places/habitatge)

Aparcament públic soterrat

-

Superficie zona verda (clau 6)

-

Alçada màxima d’edificis de l’àmbit

PB+6

Preu orientatiu d’urbanització

150 Núm. de places
15% de sostre nou m²
d’habitatge proposat
en aquest àmbit

200

160 €/m²

Usos requerits

Habitatge lliure i protegit, habitatge per a col·lectius amb
necessitats especials, comerç de proximitat i/o franquiciat en
planta baixa, nou poliesportiu/gimnàs per a l’escola Arquitecte
Gaudí

Altra informació rellevant

Considerar el futur allargament del traçat del tramvia

Elements naturals, patrimonials i
històrics a tenir en compte
Mobilitat

Inclusió de carril bici i carrils de circulació de vehicles mínims
establerts en plànols

Integració de ferrocarril
(soterrament de vies)

Extrem nord del tram soterrat

Implantació de tramvia

Previsió de nova parada del tramvia entre els barris de La Salut
i Can Maginàs. Garantir que que les diferents rasants
longitudinals de carrers i plataforma tramviària s’integrin de
forma amable

Cossos en superfície a integrar

-

7.2 ÀMBIT B - riera de la Salut
Àmbit ubicat a l’extrem oest de la cobertura limitat pel carrer Constitució pel nord-est, l’escola Verge de la
Salut pel sud-est i el carrer Onze de Setembre per l’oest. És un àmbit d’aproximadament 0.2 ha i està
qualificat, segons planejament vigent, amb clau 20a/10, zona unifamiliar VII.
Usos requerits o compatibles:
Es recomana afavorir la diversitat d’usos per poder tenir un espectre d’ocupació de l’espai públic més
ampli al llarg del dia.
Tipología de teixits:
Es recomana la utilització de teixits urbans flexibles per tal d’integrar la diversitat volumètrica de l’entorn.
Espai públic i verd urbà:
Es recomana integrar places, parcs i/o espais verds que augmentin la permeabilitat del sòl en aquest
àmbit.
Requeriments del procés de participació ciutadana:
Preservació de la memòria del pont de la riera de la Salut i conservació, com a mínim, de les cases del
carrer Constitució, números 5, 7 i 9.
Particularitats de l’àmbit:
L’àmbit d’actuació conté edificis catalogats. Cal que la possible nova ordenació atengui a la configuració
urbana del passeig de l’Onze de Setembre.
La recent urbanització de la riera Salut i el recentment construït equipament multifuncional Centre Cívic
Les Tovalloles, van preveure la futura rasant del carrer, un cop soterrades les vies. Aquesta rasant és una
referència alhora de plantejar la continuïtat del carrer constitució i la nova cota de la riera de la Salut.
El passeig Onze de Setembre és un dels eixos de vianants principals de la ciutat i relaciona de forma
directa el barri de la Salut amb el barri Centre.

Quadre B. Riera de la Salut
Requeriment
Superficie de l’àmbit

Màxim

Mínim

Unitat

5.411,67 m²

Límit sostre nou de l’àmbit B

4.000

Sostre nou equipament
Sostre nou terciari
Sostre nou comercial en planta baixa
Sostre nou habitatge
Número d’habitatges aproximat

0 m² de sostre

-

0 m² de sostre

2.250

0 m² de sostre

750

0 m² de sostre

2.000

0 m² de sostre

20

0 Habitatges

Aparcament privat soterrat

30

0 Núm.places (1'5
places/habitatge)

Aparcament públic soterrat

-

Superficie zona verda (clau 6)

-

Alçada màxima d’edificis de l’àmbit

PB+3

Preu orientatiu d’urbanització

200

0 Núm. de places
15% de sostre nou m²
d’habitatge proposat en
aquest àmbit
160 €/m²

Usos requerits

-

Altra informació rellevant

-

Elements naturals, patrimonials i
històrics a tenir en compte

Preservació de la memòria del Pont de la Riera de la Salut i
Conservació, com a mínim, de les cases del carrer Constitució,
números 5, 7 i 9

Mobilitat

Carril bici i carrils de circulació de vehicles mínims establerts en
plànols

Integració del ferrocarril
(soterrament de vies)

-

Implantació de tramvia

Previsió de nova parada de tramvia propera. Entre els barris de
La Salut i Can Maginàs

Cossos en superfície a integrar

Previsió de sortida d’emergència del túnel de ferrocarril en
aquest àmbit

7.3 ÀMBIT C - Pins d’Or
Àmbit adjacent a l’estació del tren limitat per la rambla de la Marquesa de Castellbell pel nord-est, el
passatge Fargas pel sud-oest, el carrer de les Roses pel sud-est i el passeig del Comte de Vilardaga pel
nord-oest. És un àmbit d’aproximadament 0.85 ha i està qualificat, segons planejament vigent, amb clau
7, equipaments. És un àmbit de topografía acusada i amb la particularitat de tenir dues finques amb
cases catalogades, les finques de Can Fargas i el centre Pins d’Or.
Usos requerits o compatibles:
Els usos recomanats per a aquest àmbit són els d’habitatge amb plantes baixes comercials i
equipaments. Es recomana afavorir la diversitat d’usos per poder tenir una ocupació de l’espai públic
més ampli al llarg del dia. Es pot preveure l’ampliació d’alguna de les dues cases catalogades per a
millorar-ne la capacitat d’adaptació a nous usos públics.
Tipología de teixits:
Es prohibeix la utilització generalitzada de teixits de blocs o teixits unifamiliars, a més de la construcció
de grans superfícies comercials. Aquesta tipologia de teixits no permet assolir un índex de diversitat
urbana satisfactoria ja que les activitats implementades arriben a cobrir les necessitats d’ús quotidià, però
no exerceixen cap paper de centralitat funcional a la ciutat.
Espai públic i verd urbà:
Es proposa que l’àmbit tingui un caràcter d’espai verd enjardinat tipus “parc urbà” i que busqui la relació
amb el arc de Can Nadal de l’àmbit C oposat a l’avinguda.
Requeriments del procés de participació ciutadana:
Es planteja la creació d’un “parc urbà” que integri el parc Nadal i la finques de Can Fargas i Pins d’Or.
Particularitats de l’àmbit:
Cal estudiar amb detall els canvis de cota en la parcela de “Pins d’Or”, especialment en la seva façana
principal a l’avinguda. Es recomana que la nova ordenació inclogui activitat en tota la longitud de planta
baixa en la rasant del corredor, evitant la presència de grans murs de contenció cecs, i que es resolguin
els salts topogràfics de l’àmbit mantenint un front continu en la parcel·la en la nova configuració de l’illa.
S’estima oportú plantejar una zona de pas entre la cota alta del “parc” i la cota baixa de l’avinguda.
L’àmbit d’actuació conté edificis catalogats que caldrà integrar en la nova proposta d’equipaments de
l’àmbit.

Quadre C. Pins d’Or
Requeriment
Superficie de l’àmbit
Límit sostre nou de l’àmbit B

Màxim

Mínim

Unitat

8.563,91 m²
15.000

10.000 m² de sostre

Sostre equipament finques existents
Can Fargas

1.300

800 m² de sostre

Sostre nou equipament

2.500

700 m² de sostre

Sostre nou comercial en planta baixa

2.000

1.000 m² de sostre

11.500

7.200 m² de sostre

Sostre nou habitatge
Número d’habitatges aproximat
Alçada màxima d’edificis de l’àmbit

150
PB+6

Aparcament privat soterrat

225

Aparcament públic soterrat

-

Superfície zona verda (clau 6)

-

Preu orientatiu d’urbanització

90 Habitatges

135 Núm. places (1'5
places/habitatge)
400 Núm. de places
20% de sostre nou m²
d’habitatge proposat en
aquest àmbit

200

160 €/m²

Usos requerits

Habitatge lliure i protegit, comerç de proximitat i/o franquiciat en
planta baixa

Altra informació rellevant

Salts de cota significatius

Elements naturals, patrimonials i
històrics a tenir en compte

Conservació de les dues cases modernistes de Can Fargas per
a acollir nous usos ciutadans. Preservació de la memòria dels
bancs modernistes corbs existents a l’àmbit (plànol 19)

Mobilitat

Inclusió de carril bici i carrils de circulació de vehicles mínims
establerts en plànols

Integració de ferrocarril
(soterrament de vies)

L’accés a la futura estació soterrada del ferrocarril serà propera
a aquest àmbit. Tenir present el cos exterior d’accés de l’estació
i la integració de les sortides d’emergència de la línia soterrada
de ferrocarril

Implantació de tramvia

Previsió de nova parada intermodal propera a l’accés de la
futura estació soterrada de ferrocarril

Cossos en superficie a integrar

Previsió de pous de ventilació i sortida d'emergència propers a
l'àmbit

7.4

ÀMBIT

D

-

Estació

Àmbit central de la proposta limitat pel pàrquing de Rodalies pel nord-est, carrer de Pi i Margall pel sudest i el passeig Bertrand per l’oest. És un àmbit d’aproximadament 0.63 ha i està qualificat, segons
planejament vigent, amb clau 7, equipaments. És un àmbit situat al costat de la futura estació del tren i
amb la particularitat de tenir el Casal Municipal de Gent Gran dins dels seus límits.
Usos requerits o compatibles:
Els usos recomanats per a aquest àmbit són, principalment, l’habitatge amb plantes baixes comercials,
així com ús no residencial amb “activitats @” (activitats intensives en coneixement) que potenciïn la
investigació, la innovació i la creativitat per afavorir la diversitat d’usos i per poder tenir un espectre
d’ocupació de l’espai públic més ampli al llarg de tot el dia.
Tipología de teixits:
Convé incloure un espai ampli de trobada, tipus plaça cívica, per a la realització d’esdeveniments. Es
proposa que, conjuntament amb l’Àmbit E, aquest àmbit esdevingui una nova centralitat urbana. Per
poder aconseguir aquest propòsit, la diversitat urbana en aquest sector ha de ser elevada. Es recomana,
per tant, utilitzar teixits tipus eixample que permetin la inclusió de noves activitats en planta baixa. Es
prohibeix la utilització de teixits unifamiliars i la construcció de grans superfícies comercials. La densitat
d’activitats en aquest sectors ha de ser, com a mìnim, de 25 activitats/ha.
Espai públic i verd urbà:
Es recomana introduir places, parcs i/o espais verds que augmentin la permeabilitat del sòl en aquest
àmbit.
Requeriments del procés de participació ciutadana:
Es proposa la creació d’un espai d’esdeveniments i trobada i un espai amb usos diversos i polivalents
com espais esportius, espais comercials, espais de joc etc.
Particularitats de l’àmbit:
La nova estació de tren es construirà al nord d’aquest àmbit i, per això, es recomana que les solucions
adoptades en el disseny de l’espai públic i en la configuració física de l’ordenació dels nous edificis
tinguin
en
compte
la
incorporació
d’aquest
nou
ús
i
servei.
Es recomana mantenir un front comercial continu en la parcel·la amb la nova configuració de l’illa.
Sobretot pel que fa referència al carrer de Pi i Margall.
També es recomana la supressió del monticle de terra aïllat existent en la finca del carrer Verge
Montserrat, núm 1.
El disseny de l’estació, inclosa a la documentació gràfica, NO és la definitiva i pot patir petites
modificacions posteriors que hauran de respectar-se.

Quadre D. Estació
Requeriment
Superficie de l’àmbit

Màxim

Mínim

Unitat

6.344,36 m²

Límit sostre nou de l’àmbit C

9.000

Sostre nou equipament

2.500

0 m² de sostre

Sostre nou comercial en planta baixa

1.500

1.000 m² de sostre

Sostre nou habitatge

7.500

2.000 m² de sostre

Número d’habitatges aproximat
Alçada màxima d’edificis de l’àmbit

95

25 Habitatges

PB+3

Aparcament privat soterrat

140

Aparcament públic soterrat

-

Superficie zona verda (clau 6)

-

Preu orientatiu d’urbanització

5.000 m² de sostre

200

35 Núm.places (1'5
places/habitatge)
120 Núm. de places
15% de sostre nou m²
d’habitatge proposat en
aquest àmbit
160 €/m²

Usos requerits

Habitatge lliure i protegit, habitatge per a gent gran i comerç en
planta baixa

Altra informació rellevant

Àmbit de nova centralitat, dotació de lavabos públics.
El disseny de l’estació, inclosa a la documentació gràfica, NO
és la definitiva i pot patir petites modificacions posteriors que
hauran de respectar-se.

Elements naturals, patrimonials i
històrics a tenir en compte

Preservació de la memòria de l’estació de tren

Mobilitat

Carril bici i carrils de circulació de vehicles mínims establerts en
plànols

Integració del ferrocarril
(soterrament de vies)

L’accés a la futura estació soterrada del ferrocarril serà propera
a aquest àmbit. Tenir present el cos exterior d’accés de
l’estació i la integració de les sortides d’emergència de la línia
soterrada de ferrocarril

Implantació del tramvia

Previsió de nova parada intermodal propera a l’accés de la
futura estació soterrada del ferrocarril

Cossos en superficie a integrar

Edifici de nova estació propera a l'àmbit. El disseny de la
mateixa inclòs a la documentació gràfica té caràcter orientatiu
pel que pot patir modificacions posteriors per part d’ADIF que
hauran de ser respectades.

7.5 ÀMBIT E - Sayrach (Poliesportiu)
Àmbit de major dimensió, adjacent a l’estació i amb major potencial de transformació urbana del municipi,
limitat per la rambla de la Marquesa de Castellbell pel nord-est, les vies del tren pel sud-oest, el carrer
Santiago Rusiñol pel sud-est i el carrer Verge de Montserrat pel nord-oest. És un àmbit
d’aproximadament 1.9 ha i està qualificat, segons planejament vigent, amb clau 7, equipaments. És un
àmbit de topografía acusada i amb la particularitat de tenir actualment el Complex Municipal de Piscines i
el Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro dins dels seus límits.
Usos requerits o compatibles:
Els usos recomanats per a aquest àmbit son el d’habitatge amb plantes baixes comercials, equipaments
esportius, culturals o judicials i Habitatge dotacional. Convé reservar part de l’edificabilitat no residencial
a activitats @ que potenciïn la investigació, la innovació i la creativitat i afavoreixin la diversitat d’usos per
poder tenir un espectre d’ocupació de l’espai públic més ampli al llarg del dia.
Tipología de teixits:
Es proposa que, conjuntament amb l’àmbit D, aquest àmbit esdevingui una nova centralitat urbana. Per
poder aconseguir el propòsit, la diversitat urbana en aquest sector ha de ser elevada. Es recomana, per
tant, utilitzar teixits tipus eixample que permetin la inclusió de noves activitats en planta baixa. Es
prohibeix la utilització de teixits unifamiliars i la construcció de grans superfícies comercials. La densitat
d’activitats en aquest sectors ha de ser, com a mìnim, de 25 activitats/ha.
Espai públic i verd urbà:
Es recomana plantejar places, parcs i/o espais verds que augmentin la permeabilitat del sòl en aquest
àmbit.
Es fa necessari connectar el carrer de Pi i Margall amb el carrer de Girona reforçant l’eix estratègic de
vianants que prové de la plaça de la Vila. És important potenciar l’ús comercial en plantes baixes en
aquest futur nou eix de vianants.
Requeriments del procés de participació ciutadana:
Es proposa la creació d’un espai d’esdeveniments i trobada i un espai amb usos diversos i polivalents
com espais esportius, espais comercials, espais de joc, etc.
Particularitats de l’àmbit:
L’antic camp de futbol s’utilitza actualment com a aparcament en superfície, i té una capacitat
aproximada de 400 vehicles. Convé que la nova ordenació inclogui la construcció d’un nou edifici
d’aparcament públic soterrat en aquest àmbit que cobreixi aquesta demanda efectiva d’aparcament
actual.
Cal ubicar un espai públic (jardins, plaça) en homenatge a l’arquitecte Manuel Sayrach, qui va llegar al
municipi de Sant Feliu aquests terrenys amb la seva antiga residència amb motius modernistes, avui
desapareguda.
Es recomana mantenir un front comercial continu en la parcel·la en la nova configuració de l’illa. Sobretot
el que fa referència la perllongació del carrer Pi i Margall.
És d’especial interés en aquest àmbit la correcta resolució de la topografia. Per un costat, donant
continuïtat, de forma natural, a principals carrers transversals. De l’altre, tenint en compte que la rasant

original del carrer Verge de Montserrat va ser enfonsada per possibilitar el pas sota de les vies. S’estima
necessari revertir aquest punt, per tal de solucionar de forma òptima tota la topografia de l’àmbit.

Quadre E. Sayrach (Poliesportiu)
Requeriment
Superficie de l’àmbit

Màxim

Mínim

Unitat

19.197,15 m²

Límit sostre nou de l’àmbit D

33.500

25.000 m² de sostre

Sostre nou equipament

10.000

6.200 m² de sostre

2.500

1.800 m² de sostre

25.500

17.000 m² de sostre

Sostre nou comercial en planta baixa
Sostre nou habitatge
Número d’habitatges aproximat

320

210 Habitatges

Aparcament privat soterrat

480

315 Núm.places (1'5 places /
habitatge)

Aparcament públic soterrat

-

Superfície zona verda (clau 6)

-

Alçada màxima d’edificis de l’àmbit

PB+6

Preu orientatiu d’urbanització

300 Núm. de places
15% de sostre nou m²
d’habitatge proposat
en aquest àmbit

200

160 €/m²

Usos requerits

Habitatge lliure i protegit, habitatge per a joves, habitatge per a
col·lectius amb necessitats especials i comerç en planta baixa

Altra informació rellevant

Àmbit de nova centralitat

Elements naturals, patrimonials i
històrics a tenir en compte

Recuperar la memòria de la desapareguda Casa Sayrach (Torre
dels Dimonis)

Mobilitat

Inclusió de carril bici i carrils de circulació mínims establerts en
plànols

Integració del ferrocarril
(soterrament de vies)

La futura estació soterrada del ferrocarril es preveu propera a
aquest àmbit

Implantació de tramvia

-

Cossos en superficie a integrar

Pous de ventilació i pous de bombeig propers a l’àmbit de la línia
soterrada de ferrocarril

7.6 ÀMBIT F - Montejurra
Àmbit ubicat a l’extrem est de la cobertura llindant amb el municipi de Sant Joan Despí limitat per la que
actualment és la última parada “Sant Feliu Consell Comarcal” de la línia T3 de Tram pel nord-est, el
carrer riera de Pahissa pel sud-oest, la riera de Sant Just pel sud-est i l’avinguda de Montejurra pel nordoest. És un àmbit d’aproximadament 1 ha i està qualificat, segons planejament vigent, amb clau 9,
protecció de sistemes. És un àmbit envoltat per rieres i amb la particularitat d’estar situat en un lloc
referent
dins
de
l’àmbit
general
de
concurs.
Usos requerits o compatibles:
Els usos recomanats per a aquest àmbit són habitatge, amb plantes baixes comercials, afavorint la
diversitat d’usos per poder tenir una ocupació de l’espai públic més àmplia al llarg del dia.
Tipología de teixits:
Es recomana la utilització de teixits tipus eixample o bloc per garantir un índex de diversitat urbana
satisfactòria.
Espai públic i verd urbà:
Es recomana plantejar places, parcs i/o espais verds i que augmentin el sòl permeable en aquest àmbit.
Requeriments del procés de participació ciutadana:
Es recomana tenir en compte la proximitat al parc de Torreblanca.

Quadre F. Montejurra
Requeriment
Superficie de l’àmbit

Màxim

Mínim

Unitat

10.177,28 m²

Límit sostre nou de l’àmbit E

7.500

Sostre nou equipament
Sostre nou comercial en planta baixa
Sostre nou habitatge
Número d’habitatges aproximat

5.500 m² de sostre

0

0 m² de sostre

800

500 m² de sostre

7.000

4.700 m² de sostre

90

60 Núm. habitatges

Aparcament privat soterrat

90

60 Núm. de places (1
plaça per habitatge)

Aparcament públic soterrat

-

Superficie zona verda (clau 6)

-

Alçada màxima d’edificis de l’àmbit

Preu orientatiu d’urbanització

PB+7

200

- Núm.places (1'5
places / habitatge)
15% de sostre nou m²
d’habitatge proposat en
aquest àmbit
160 €/m²

Usos requerits

Habitatge lliure i comerç en planta baixa

Altra informació rellevant

Posició de referència

Elements naturals, patrimonials i
històrics a tenir en compte

Riera de Sant Just i el parc de Torreblanca

Mobilitat

Carril bici i carrils de circulació mínims establerts en plànols

Integració del ferrocarril
(soterrament de vies)

-

Implantació de tramvia

Garantir el gir del tramvia des de la parada Consell Comarcal
fins a la nova avinguda, segons traçat aproximat previst en
plànols

Cossos en superfície a integrar

-
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AN.

ANNEXES A LA MEMÒRIA

Els següents annexes han estat utilitzats per a la definició de les bases tècniques del present concurs.
S’adjunten com a annexes amb la voluntat de posar a disposició dels projectistes informació afegida
complementària i detallada sobre diferents aspectes. Per tant, tot i que aquesta informació detallada
no té caràcter vinculant, sí es considera que pot esdevenir d’utilitat a criteri dels participants. Els
documents són els següents:

●
●
●

Conclusions del procés de participació ciutadana
Estudis previs per a la reordenació urbanística de l’àmbit de soterrament
Estudi d’indicadors urbanístics a Sant Feliu de Llobregat

DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Estat previ - Ortofotomapa àmbit de concurs
Estat previ - Emplaçament àmbit de concurs
Estat previ - Estructura de la propietat
Estat previ - Planejament vigent
Estat previ - Rasants d’eixos de carrer
Estat previ - Plantes topogràfiques de l’àmbit (Any 2009)
Estat previ - Vol topogràfic del municipi (Any 2015)
Soterrament - Plànol dels cossos en superfície de les obres de soterrament
Soterrament - Previsió de traçat aproximat del tramvia
Soterrament - Previsió de rasants aproximades del tramvia
Soterrament - Diagrama de previsió de rasants aproximades del tramvia
Soterrament - Previsió de traçat aproximat del ferrocarril soterrat
Soterrament - Superposició del traçat del tramvia i el del ferrocarril
Proposta - Àmbits de projectes
Proposta - Alineacions i gàlibs màxims
Proposta - Sentits mínims de circulació - a incorporar en les propostes
Proposta - Carrils bicicleta - a incorporar en les propostes
Esquema de plafons
Recull de fotografies d’espais no visitables

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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