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Índex de Continguts

Objectius i Estratègies. Metodologia d’anàlisi.
1. Dotar a Sant Feliu d’una nova avinguda al centre de la 		
ciutat
2. Fer caure els murs, recosir la ciutat.
3. Guanyar espais verds per la ciutat i aplicar criteris de 		
sostenibilitat medioambiental.
4. Generar una oferta d’habitatge protegit
5. Generar nous espais al servi de les necessitats de la ciutat
6. Millorar la mobilitat de la ciutat
7. Desenvolupar un projecte sostenible econòmicament
Esborrany de criteris generals de reordenació
A. Mobilitat. Classificació i jerarquia de cruïlles
B. Mobilitat. Estructura viaria
C. Vores, fronts i façanes
D. Ordenació de gàlibs: Aliniacions i cantonades
E. Identificació d’àmbits d’actuació
F. Identificació de superficies d’aparcament
G. Identificació de l’estructura de parcel.lació del entorn

Objectius i Estratègies. Metodològia de l’anàlisi

Objectius i Oportunitats del soterrament a Sant Feliu de
Llobregat
(Segons Ponència Unitària del Soterrament amb data 15 de març de
2018)
1. Dotar a Sant Feliu d’una nova avinguda en el centre de la
ciutat
- Generant un nou espai col·lectiu de convivència ciutadana
- Dinamitzant econòmicament aquesta zona de la ciutat
2. Fer caure els murs, recosir la ciutat
- Connectant carrers avui tallats per la via del tren
- Millorant la comunicació entre els diferents barris de la ciutat,
especialment en la seva dimensió vertical (Collserola - Llobregat, o
a l’inrevés)
- Ampliant l’actual centre de vianants.
- Afavorint l’accessibilitat de totes les persones.
3. Guanyar espais verds per la ciutat i aplicar criteris de
sostenibilitat mediambiental
- Replantejant la connexió i la transició entre els parcs existents al
voltant de la zona (Parc Nadal, Can Llobera, Parc del Roser)
4. Generar una oferta d’habitatge protegit
- Avaluant l’edificabilitat en sòls privats i en sòls públics.
- Produint, en els sòls públics, una oferta pública important
d’habitatge protegit, majoritàriament per al lloguer assequible i
social.
5. Generar nous espais al servei de les necessitats de la ciutat
- Ubicant equipaments que s’hagi decidit que fan falta
6. Millorar la mobilitat de la ciutat.
- Utilitzant les dues estacions (Tren i Tramvia) com la base d’un
potent intercanviador dels diferents tipus de mobilitat (a peu, en
bicicleta, transport públic o privat taxi) .
- Permetent un replantejament de la mobilitat a Sant Feliu
(revisió de les línies d’autobús, de carrils bici,....)
7. Desenvolupar un projecte sostenible econòmicament
- Concebent una reordenació urbanística que cerqui tant l’equilibri i
la sostenibilitat econòmica a mig i llarg termini del projecte com el de
la nova zona que es crearà.

Integració
1. Dotar a Sant Feliu d’una nova avinguda en el centre de la
ciutat

Integració
1. Dotar a Sant Feliu d’una nova avinguda en el centre de la
ciutat

Estratègies i Directrius
1.1. Garantir compacitat física
- Modificar la compacitat física dels teixits en funció de llur
construcció morfològica i localització
1.2. Vetllar pel balanç i l’heterogeneïtat funcional
- Establir les necessitats i complexitats funcionals atenent a llur
localització i paper dins del municipi
- Afavorir la mixtura en vertical i la racionalització de l’ocupació en
subsòl regulant les edificació en nivells
- Millorar les capacitat dels teixits residencial de generar punts
de trobada entre les persones posant en valor les cantonades i
provocant noves interseccions en la tram a viària.
1.3. Tendir cap a un parc residencial equilibrat i heterogeni
- Resoldre la carència o excés de densitat d’habitatges.
- Garantir un mínim de complexitat tipologia per afavorir la diversitat
social
1.4. Afavorir el sentiment de pertinença
- Realçar o generar singularitats urbanes per posar en valor la
significació de cada teixit
- Crear noves centralitats o potenciar centralitats existents
- Reservar espais per a activitats socialment cohesionadares.

Integració
1. Dotar a Sant Feliu d’una nova avinguda en el centre de la
ciutat
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Estratègies i Directrius
2.1. Continuïtat física entre elements construïts.
2.2. Resoldre les interrupcions físiques que suposen discontinuïtats
- Eliminar les barreres conflictives pels teixits
- Cosir les discontinuïtats morfològiques entre teixits.

PAS EXISTENT
CARRER SENSE CONTINUITAT

FRONTS EDIFICATS
ESCALA 1:2500
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Estratègies i Directrius
3.1. Contribuir amb la funcionalitat ecològica dels sistemes de suport
i producció de la matriu biofísica
- Valorar les vores del àmbit del soterrament com a espais
d’oportunitat
- Posar en valor els connectors ecològics en la seva relació als
teixits de Sant Feliu.
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Estratègies i Directrius
3.1. Contribuir amb la funcionalitat ecològica dels sistemes de suport
i producció de la matriu biofísica
- Valorar les vores del àmbit del soterrament com a espais
d’oportunitat
- Posar en valor els connectors ecològics en la seva relació als
teixits de Sant Feliu.
3.2. Garantir la resiliència dels entorns urbans front als riscos
naturals
- Considerar el risc geològic, d’incendi i inundabilitat
3.3. Reforçar l’estructura de la xarxa metropolitana d’espais oberts.
- Estructurar els teixits a través d’eixos cívics que formin part del
sistema d’espais oberts metropolità
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Estratègies i Directrius
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 exclosa.
4.2. Afavorir la complementarietat de les activitats.
- Definir les centralitats locals dins dels teixits en base a
l’accessibilitat i la identitat
- Establir les concentracions comercials en relació als eixos cívics
metropolitans
- Posar en relació els equipaments metropolitans amb l’accessibilitat
i en coherència amb els teixits
- Condicionar el caràcter dels teixits residencials atenent als espais
d’activitat econòmica.

EDIFICIS CATALOGATS
SISTEMA D'ESPAIS OBERTS - TIPUS D'URBANITZACIÓ
ESCALA A2 1:5000
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Estratègies i Directrius
5.1. Procurar un entorn saludable amb espais públics inclusius
- Dotar de vitalitat i bons nivells de convivència als espais públics
regulant les activitats col·lectives a les plantes baixes.
- Garantir l’adequada materialització de l’espai llindar entre les
plantes baixes i el carrers.
- Preveure actuacions sobre els focus emissors, millorant la qualitat
de l’aire i el nivell acústic
- Garantir un paisatge urbà de qualitat on el verd urbà, el pla
horitzontal i el pla vertical es treballin conjuntament
- Reequilibrar l’espai viari prioritzant la mobilitat sostenible.
5.2. Determinar les necessitats i caràcter dels espais lliures
- Assolir la quantitat d’espais lliures col·lectius considerant la
constitució morfologia i localització dels teixits
- Determinar les característiques qualitatives dels espais oberts
segons els seus serveis ambientals i cultural (Socials) de regulació,
suport i proveïment.
5.3. Proveir i re-estructurar els equipaments i serveis
- Proveir de la quantitat d’equipaments necessaris a cada teixits, en
base a una dotació territorial equilibrada
- Determinar la diversitat de serveis necessaris ajustat al perfil
sociodemogràfic de la població i projeccions futures
- Racionalitzar les xarxes de serveis en base als recursos naturals
disponibles i a la intensitat d’ús del territori.
5.4. Garantir l’habitabilitat residencial
- Millora del parc edificat incentivant l’activitat rehabilitadora
- Vincular la rehabilitació a les millores energètiques i metabòliques i
a la vulnerabilitat al canvi climàtic
- Empoderar a ciutadans i agents del territori en els processos de
millora.

PARCS I JARDINS
PLACES
CARRERS PACIFICATS
RAMBLES
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Estratègies i Directrius
5.1. Procurar un entorn saludable amb espais públics inclusius
- Dotar de vitalitat i bons nivells de convivència als espais públics
regulant les activitats col·lectives a les plantes baixes.
- Garantir l’adequada materialització de l’espai llindar entre les
plantes baixes i el carrers.
- Preveure actuacions sobre els focus emissors, millorant la qualitat
de l’aire i el nivell acústic
- Garantir un paisatge urbà de qualitat on el verd urbà, el pla
horitzontal i el pla vertical es treballin conjuntament
- Reequilibrar l’espai viari prioritzant la mobilitat sostenible.
5.2. Determinar les necessitats i caràcter dels espais lliures
- Assolir la quantitat d’espais lliures col·lectius considerant la
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segons els seus serveis ambientals i cultural (Socials) de regulació,
suport i proveïment.
5.3. Proveir i re-estructurar els equipaments i serveis
- Proveir de la quantitat d’equipaments necessaris a cada teixits, en
base a una dotació territorial equilibrada
- Determinar la diversitat de serveis necessaris ajustat al perfil
sociodemogràfic de la població i projeccions futures
- Racionalitzar les xarxes de serveis en base als recursos naturals
disponibles i a la intensitat d’ús del territori.
5.4. Garantir l’habitabilitat residencial
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- Vincular la rehabilitació a les millores energètiques i metabòliques i
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- Empoderar a ciutadans i agents del territori en els processos de
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Estratègies i Directrius
6.1. Redefinir les intensitats en base a criteris de mobilitat sostenible
- Condicionar la intensitat física i funcional a la localització i el model
d’assentament
- Establir el model prioritari d’accessibilitat als teixits atenent a llur
densitat i localització
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ESTRUCTURA VIARIA I LÍNIES DE TRANSPORT PÚBLIC
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Equilibri
7. Desenvolupar un projecte sostenible econòmicament

Estratègies i Directrius
7.1. Optimitzar els fluxos de materials i el consum d’energia
- Vetllar per la gestió sostenibles del cicle de l’aigua ales entorns
urbans
- Fomentar l’autogeneració d’energia aprofitant les capacitats dels
diferents suports
- Relacionar el tipus de recollida amb la forma urbana i la
localització
- Utilitzar criteri sostenibles en l’ordenació urbanística, la distribució
dels habitatges i la pells de les edificacions
7.2. Augmentar la resiliència al canvi climàtic
- Augmentar la permeabilitat del sòl, especialment en àmbits com
eixos d’escorrentia i parts elevades.
- Incentivar la presència de vegetació i la seva capacitat reguladora.
7.3. Transformar garantint la viabilitat i sostenibilitat econòmica
- Evitant l’endeutament municipal
- Buscant sinèrgies amb d’altres actors que permetin el cofinançament de les obres
- Incorporant ordenadament el sector privat sota en el marc dels
objectius del municipi.

Criteris de reordenació
A. Mobilitat. Classificació i jerarquia de les cruïlles

Criteris de reordenació
A. Mobilitat. Classificació i jerarquia de les cruïlles

Estratègies i Directrius
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1. Jerarquització de les cruïlles per a una
òptima estructura viaria
Endreçar les circulacions per simplificar i
afarorir un entorn amb menor càrrega de
vehicles.
1.1 Identifiació de les cruïlles de prioritat
rodada en base a estructura primària de
carrers del municipi
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CRUÏLLA VEHICLES

CRUÏLLES - PREFERENCIA VIANANTS VS PREFERENCIA VEHICLES
ESCALA 1:2500

Criteris de reordenació
A. Mobilitat. Classificació i jerarquia de les cruïlles

Estratègies i Directrius
1. Jerarquització de les cruïlles per a una
òptima estructura viaria
Endreçar les circulacions per simplificar i
afarorir un entorn amb menor càrrega de
vehicles.
1.1 Identifiació de les cruïlles de prioritat
rodada en base a estructura primària de
carrers del municipi
1.2 Pacificació de resta de cruïlles per
garantir una prioritat al vianant.

CRUÏLLA VIANANTS
CRUÏLLA VEHICLES
CRUÏLLES - PREFERENCIA VIANANTS VS PREFERENCIA VEHICLES
ESCALA 1:2500

Criteris de reordenació
A. Mobilitat. Classificació i jerarquia de les cruïlles

Estratègies i Directrius
1. Jerarquització de les cruïlles per a una
òptima estructura viaria
Endreçar les circulacions per simplificar i
afarorir un entorn amb menor càrrega de
vehicles.
1.1 Identifiació de les cruïlles de prioritat
rodada en base a estructura primària de
carrers del municipi
1.2 Pacificació de resta de cruïlles per
garantir una prioritat al vianant.
2. Tendir cap a una nova avinguda
pacificada
2.1 Garantir el doble sentit de circulació
als carrers transversals principals perque
resoldre la permeabilitat entre les dues
vores del soterrament

CRUÏLLA VIANANTS
CRUÏLLA VEHICLES
CRUÏLLES - PREFERENCIA VIANANTS VS PREFERENCIA VEHICLES
ESCALA 1:2500

Criteris de reordenació
A. Mobilitat. Classificació i jerarquia de les cruïlles

Estratègies i Directrius
1. Jerarquització de les cruïlles per a una
òptima estructura viaria
Endreçar les circulacions per simplificar i
afarorir un entorn amb menor càrrega de
vehicles.
1.1 Identifiació de les cruïlles de prioritat
rodada en base a estructura primària de
carrers del municipi
1.2 Pacificació de resta de cruïlles per
garantir una prioritat al vianant.
2. Tendir cap a una nova avinguda
pacificada
2.1 Garantir el doble sentit de circulació
als carrers transversals principals perque
resoldre la permeabilitat entre les dues
vores del soterrament
2.2 Afavorir la circulació “centrífuga” i de
sentit únic a la resta de carrers, per evitar
la càrrega de vehicles de l’avinguda

CRUÏLLA VIANANTS
CRUÏLLA VEHICLES
CRUÏLLES - PREFERENCIA VIANANTS VS PREFERENCIA VEHICLES
ESCALA 1:2500

Criteris de reordenació
A. Mobilitat. Classificació i jerarquia de les cruïlles

Estratègies i Directrius
1. Jerarquització de les cruïlles per a una
òptima estructura viaria
Endreçar les circulacions per simplificar i
afarorir un entorn amb menor càrrega de
vehicles.
1.1 Identifiació de les cruïlles de prioritat
rodada en base a estructura primària de
carrers del municipi
1.2 Pacificació de resta de cruïlles per
garantir una prioritat al vianant.
2. Tendir cap a una nova avinguda
pacificada
2.1 Garantir el doble sentit de circulació
als carrers transversals principals perque
resoldre la permeabilitat entre les dues
vores del soterrament
2.2 Afavorir la circulació “centrífuga” i de
sentit únic a la resta de carrers, per evitar
la càrrega de vehicles de l’avinguda

CRUÏLLA VIANANTS
CRUÏLLA VEHICLES
CRUÏLLES - PREFERENCIA VIANANTS VS PREFERENCIA VEHICLES
ESCALA 1:2500

Criteris de reordenació
B. Mobilitat. Estructura viaria proposada

Criteris de reordenació
B. Mobilitat. Estructura viaria proposada

PARCS I JARDINS
PLACES
CARRERS PACIFICATS
RAMBLES
EQUIPAMENTS
CRUÏLLA VEHICLES
CARRERS

SISTEMA D'ESPAIS OBERTS - TIPUS D'URBANITZACIÓ
ESCALA A2 1:5000

Criteris de reordenació
B. Mobilitat. Estructura viaria proposada

Estratègies i Directrius
1. Tendir cap a la construcció de 6
“superilles”
- Garantir una estructura viaria rodada
principal efectiva ben conectada als
principals carrers del municipi de Sant
Feliu.
- Afavorir la pacificació del carrers interior
de les illes resultants de l’estructura viaria
proposada
2. Evitar que la nova avinguda tingui
caracter d’eix rodat principal
- Evitar la circulació rodada contínua des
del Carrer Sansón fins 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’estrucutra viaria hauria de ser reversible
i hauria d’asumir canvis de sentits de
circulació sense afectar a la resta del
municipi.
4. Simplificació dels creuaments i reducció
dels àmbits de gir
- El sentit únic de circulació per l’avinguda
millora els creuaments amb el tranvia,
els girs a l’esquerra i la semaforització de
l’àmbit
- Es redueix la superfície urbanitzada
destinada al vehicle -amb menys rotondes
i illetes de trànsit- afavorint que la prioritat
sigui per a vianants i bicicletes.

ESTRUCTURA VIARIA PROPOSADA
ESCALA 1:2500

Criteris de reordenació
B. Mobilitat. Possible estructura i jerarquia viaria

SISTEMA D'ESPAIS OBERTS - TIPUS D'URBANITZACIÓ
ESCALA A2 1:5000

PARCS I JARDINS
PLACES
CARRERS PACIFICATS
RAMBLES
EQUIPAMENTS
CARRER PRIO. VIARIA

SISTEMA D'ESPAIS OBERTS - TIPUS D'URBANITZACIÓ
ESCALA A2 1:5000

SISTEMA D'ESPAIS OBERTS - TIPUS D'URBANITZACIÓ
ESCALA A2 1:5000

Criteris de reordenació
C. Vores, fronts i façanes

Criteris de reordenació
C. Vores, fronts i façanes

Estratègies i Directrius
1. Definir les vores del “buit” urbà
- Caràcter heterogeni i poc harmònic de les
vores urbanes de l’eix del tren.
- Fronts de gran longitud edificats amb
reconeixement de plà de façana i alçada
de cornisa en contraposició a grans buits
mancats de referència i continuïtat urbana.

FRONT EDIFICAT

FRONTS EDIFICATS
ESCALA 1:2500

Criteris de reordenació
C. Vores, fronts i façanes

Estratègies i Directrius
1. Definir les vores del “buit” urbà
- Caràcter heterogeni i poc harmònic de les
vores urbanes de l’eix del tren.
- Fronts de gran longitud edificats amb
reconeixement de plà de façana i alçada
de cornisa en contraposició a grans buits
mancats de referència i continuïtat urbana.
2. Geometria irregular i manca de
referència
- Espai lliure delimitat per peces de
morfología diversa amb una lectura
complicada
- Manca de percepció coherent de l’àmbit
per part dels ciutadans de Sant Feliu com
un “lloc” urbà.

FRONT EDIFICAT
FRONT NO EDIFICAT
BARRERES
ELEMENTS DE DISCONTINUITAT
FRONTS EDIFICATS
ESCALA 1:2500

Criteris de reordenació
D. Ordenació de gàlibs

Criteris de reordenació
D. Ordenació de gàlibs

Estratègies i Directrius
1. Garantir una compacitat física
- Identificar alineacions existents i de
vocacions del lloc
- Construir noves façanes a partir de les
alineacions existents per a 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

ALINEACIÓ EXISTENT
NOVA ALINEACIÓ

ESTAT ACTUAL
ESCALA 1:2500

Criteris de reordenació
D. Ordenació de gàlibs

Estratègies i Directrius
1. Garantir una compacitat física
- Identificar alineacions existents i de
vocacions del lloc
- Construir noves façanes a partir de les
alineacions existents per a 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
2. Cosir i Intensificar els “buits”
- Identificar i classificar els buits actuals
- Reconstruir espais d’interés
- Permetre la permeabilitat i continuitat de
les traces viàries (majors i menors) a través
de l’àmbit

ESTAT ACTUAL
ESCALA 1:2500

Criteris de reordenació
E. Identificació d’àmbits d’actuació

Criteris de reordenació
E. Identificació d’àmbits d’actuació

ESTAT ACTUAL
ESCALA 1:2500

PB+1

PB + 5
PB+3

Carretera de Barcelona

PB

Ctra Sansón

PB+5

Carrer del Terrisser

PB+5

Passatge Roig

Carrer Santiago Russinyol

Carrer Verge de Montserrat

PB+6

Carrer de l'Hospitalet

Passeig dels pins

Passeig 11 de setembre

Carrer de les Roses

Passeig de Comte de Vilardaga

Carrer de Santa Creu

PB+6

Carrer de Dalt

Passeig Nadal

Passeig Bertran

PB + 2
Carrer de Francesc Mestres

PB+5

Riera de la Salut

Carrer Lluis G. Rius

Carrer de Picasso

PB+7

Carrer Pi i Maragall

Carrer de Sant Llorenç

Carrer Joan Maragall

Ctra. Sansón

Ctra Sansón

Carrer de l'Hospitalet

Passeig dels pins

Passeig 11 de setembre

Carrer de Dalt

Passeig Nadal

Passeig Bertran

Carrer Pi i Maragall

Carrer de Sant Llorenç

Carrer Joan Maragall

Carretera de Barcelona

Carrer del Terrisser

Passatge Roig

Carrer Santiago Russinyol

Carrer Verge de Montserrat

Carrer de les Roses

Passeig de Comte de Vilardaga

Carrer de Santa Creu

Carrer de Francesc Mestres

Riera de la Salut

Carrer Lluis G. Rius

Carrer de Picasso

Ctra. Sansón

Criteris de reordenació
E. Identificació d’àmbits d’actuació

PB

ESTAT ACTUAL
ÀMBITS D'OPORTUNITAT

PB+2
PB+7

PB + 5
PB + 7

PROPOSTA
GÀLIBS MÀXIMS
PARCEL.LES EXISTENTS
GÀLIBS MÀXIMS

Criteris de reordenació
E. Identificació d’àmbits d’actuació

Eix tranvia

Eix tranvia

Eix tranvia

Criteris de reordenació
E. Identificació d’àmbits d’actuació

Eix tranvia

Eix tranvia

Eix tranvia

Criteris de reordenació
F. Identificació de superficies d’aparcament

ESTAT ACTUAL
ESCALA 1:2500

PB

PB + 5
PB+3

Carretera de Barcelona

PB+5

Ctra Sansón

PB+5

Carrer del Terrisser

PB+1

Passatge Roig

Carrer Santiago Russinyol

Carrer Verge de Montserrat

PB+6

Carrer de l'Hospitalet

Passeig dels pins

Passeig 11 de setembre

Carrer de les Roses

Passeig de Comte de Vilardaga

Carrer de Santa Creu

PB+6

Carrer de Dalt

Passeig Nadal

Passeig Bertran

PB + 2
Carrer de Francesc Mestres

PB+5

Riera de la Salut

Carrer Lluis G. Rius

Carrer de Picasso

PB+7

Carrer Pi i Maragall

Carrer de Sant Llorenç

Carrer Joan Maragall

Ctra. Sansón

Ctra Sansón

Carrer de l'Hospitalet

Passeig dels pins

Passeig 11 de setembre

Carrer de Dalt

Passeig Nadal

Passeig Bertran

Carrer Pi i Maragall

Carrer de Sant Llorenç

Carrer Joan Maragall

Carretera de Barcelona

Carrer del Terrisser

Passatge Roig

Carrer Santiago Russinyol

Carrer Verge de Montserrat

Carrer de les Roses

Passeig de Comte de Vilardaga

Carrer de Santa Creu

Carrer de Francesc Mestres

Riera de la Salut

Carrer Lluis G. Rius

Carrer de Picasso

Ctra. Sansón

Criteris de reordenació
G. Identificació de l’estructura de parcel.lació del entorn

PB

ESTAT ACTUAL
ÀMBITS D'OPORTUNITAT

PB+2
PB+7

PB + 5
PB + 7

PROPOSTA
GÀLIBS MÀXIMS
PARCEL.LES EXISTENTS
GÀLIBS MÀXIMS

Departament de Projectes i Obres
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Carrer de l’Església 8
08980 Sant Feliu de Llobregat

