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I. MEMÒRIA.
1. Introducció
El present document té per objectiu la formulació de la “Modificació puntual del Pla
General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatges dotacionals públics A
L’Avinguda de la Generalitat s/n del sector de Torreblanca”.
La redacció i formulació d’aquest document ha estat desenvolupada per l’Ajuntament de
Sant Joan Despí, d’acord amb allò que estableix l’article 94 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme modificat pel
Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística:
Art. 94 Modificació de les figures de planejament urbanístic.
1. La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació,
amb les excepcions que s’estableixin reglamentàriament ...

2. Sistema d’habitatge dotacional, clau 10 HP-G/J.
Per tal de mantenir la coherència del planejament del municipi, i donat que ja han estat
aprovades pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 3 modificacions amb el
mateix objectiu de crear habitatge dotacional, es crea i regula el sistema d’habitatge
dotacional de forma genèrica per a tot el municipi, mantenint la nomenclatura “Sistema
d’habitatge dotacional” clau 10 HP-G/J, emprat en els anteriors documents.
L’habitatge dotacional públic està regulat als articles 34.3 i 58 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme modificat pel
Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística:
Art. 34.3 El planejament urbanístic general pot preveure com a sistemes
urbanístics reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics. El
sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics comprèn les actuacions
públiques d’habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de
col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació
justificades en polítiques socials prèviament definides. Aquestes polítiques s’han
d’especificar en la memòria social del planejament urbanístic.
Art. 58 Determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal g) Poden
definir el sistema urbanístic d’habitatges dotacional públics que estableix l’article
34.3 i preveure reserves d’aquest tipus en sectors de planejament urbanístic
derivat en substitució total o parcial de la reserva d’equipaments, sempre que
s’acrediti que no cal destinar-los a equipaments públics. Aquestes reserves
incloses en sectors no poden ésser superiors al 5% de la reserva global del
municipi per a equipaments públics locals.
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L’habitatge dotacional públic està regulat a l’article 66.1.c del Decret 305/2006, de 18 de
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Art. 66.1.c També poden preveure destinar el sistema d’habitatges dotacionals
públics en substitució del sistema d’equipaments comunitaris de titularitat
pública i amb els límits que determina aquest apartat, les reserves mínimes que
estableix l’article 65 de la Llei d’urbanisme per els sectors de planejament
parcial. Amb aquest objecte, els plans d’ordenació urbanística municipal han de
concretar els sectors als quals s’aplica la substitució, determinar la superfície de
sòl afectada per aquesta substitució i acreditar que no cal destinar els terrenys a
equipaments comunitaris. La superfície de sòl objecte d’aquesta substitució no
pot ésser superior al 5% de la superfície total destinada o reservada pel pla
d’ordenació urbanística municipal a equipaments comunitaris públics locals en
sòl urbà i urbanitzable. Quan el pla d’ordenació urbanística municipal o les
seves modificacions preveuen aquesta substitució, han d’acreditar el
compliment d’aquest límit.

L’habitatge dotacional públic es defineix en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret
a l’habitatge:
Art. 3 Definicions
Habitatge dotacional públic
j) Habitatge dotacional públic: l’habitatge destinat a satisfer les necessitats
temporals de persones amb dificultats d’emancipació o que requereixen
acolliment o assistència residencial, com ara els joves, la gent gran, les dones
víctimes de la violència de gènere, els immigrants, les persones separades o
divorciades que hagin perdut el dret a l’ús de l’habitatge compartit, les persones
pendents de reallotjament per operacions publiques de substitució d’habitatges
o per actuacions d’execució del planejament urbanístic o les sense llar. La
superfície d’aquests habitatges és determina per les necessitats que s’han de
satisfer. Poden ésser considerat habitatges dotacionals públics els destinats a
estades de curta durada de persones amb necessitat d’acompanyament per a
assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i dissenys que en permetin

l´ús compartit per persones sense llaços familiars.
Art.18 Els habitatges dotacionals públics
(Cap. II L’habitatge en el planejament urbanístic.)
1.El planejament urbanístic general ha de qualificar terrenys i ha de preveure
reserves destinades al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics que
estableix la legislació urbanística, per satisfer els requeriments temporals de
col·lectius de persones amb necessitats d’acolliment, d’assistència residencial o
d’emancipació que resultin de la memòria social.
2.El sistema d’habitatge dotacional públic requereix que la titularitat del sòl sigui
pública.[...].
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Definició del sistema d’habitatge dotacional, clau 10 HP – G/J.
L’habitatge destinat a satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats
d’emancipació o que requereixen acolliment o assistència residencial, com ara els
joves, la gent gran, les dones víctimes de la violència de gènere, els immigrants, les
persones separades o divorciades que hagin perdut el dret a l’ús de l’habitatge
compartit, les persones pendents de reallotjament per operacions publiques de
substitució d’habitatges o per actuacions d’execució del planejament urbanístic o les
sense llar. La superfície d’aquests habitatges és determina per les necessitats que
s’han de satisfer. Poden ésser considerat habitatges dotacionals públics els destinats a
estades de curta durada de persones amb necessitat d’acompanyament per a
assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i dissenys que en permetin l’ús compartit
per persones sense llaços familiars.
Es manté la titularitat pública del sistema, la gestió podrà ser pública realitzada
directament per l’Ajuntament, amb conveni amb altres administracions o bé amb
participació privada mitjançant concessió administrativa o qualsevol altre sistema
admès en dret.
Els habitatges dotacionals es cediran temporalment als seus usuaris en règim de
lloguer o bé de cessió d’us.
Aquests sòls tenen caràcter de sistema a tots els efectes i són de cessió lliure i gratuïta
quan es troben inclosos dins d’un àmbit de gestió. Altrament, la qualificació de sòls amb
aquesta clau en legitima l’expropiació.
La seva qualificació de nou s’haurà de realitzar mitjançant una modificació de pla
general i en cas de que els sòls qualificat provinguin de sistemes d’equipaments, caldrà
justificar que no superen el 5% de la reserva global del municipi.
Es limiten els usos complementaris en planta baixa i primer soterrani a serveis comuns
propis de l’edifici i a ús d’equipament públic. La resta de soterranis s’han de destinar als
usos propis d’aquest, d’acord amb l’establert al Pla general metropolità.
L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals, de paisatge i a l’organització del teixit
urbà on es situa i s’ajustarà al tipus d’ordenació i condicions d’edificació de l’àmbit on
s’ubiqui.
Degut al caire d’aquesta tipologia d’habitatges no li serà d’aplicació la modificació del
Pla general metropolità de regulació d’aparcaments en edificis de nova construcció,
aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 22
de novembre de 2000.
S’adoptarà la nomenclatura de clau 10 HP –G/J per al sistema d’habitatge dotacional.
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3. Antecedents urbanístics
La present modificació comprèn terrenys de propietat municipal actualment qualificats
d’equipaments esportius i zona verda, d’acord amb les determinacions del P.P.
TORREBLANCA MODIFICACIÓ (SJn-SJt), aprovat definitivament en data 27 de
setembre de 1984, i la modificació del polígon I, aprovada definitivament en 23 de juliol
de 1987.

Cartografia del Pla parcial.
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4. Objecte de la modificació.
La present modificació té per objecte l’assignació de sistema d’habitatge dotacional,
clau 10 HP –G/J, a la finca de propietat municipal, ubicada en l’Avinguda Generalitat
sense número, parcel·la cadastral 1012204DF2811A0001AU destinada pel planejament
vigent a equipament públic esportiu, clau 7b, amb una superfície de 3.330 m2.
Al mateix temps reordena la zona verda adjacent i la finca en qüestió.
5. Justificació de la necessitat de la modificació del PGM
Degut a la necessitat de portar a terme les actuacions públiques d’habitatge dirigides a
satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats
d’assistència o emancipació justificades en polítiques socials, és qualifica l’àmbit amb la
clau 10 HP –G/J per tal de poder-hi construir habitatges dotacionals públics a l’empara
del que s’estableix a l’article 58.1.g) del Text Refós de la Llei d’urbanisme.
58,1,g) Poden definir el sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics que
estableix l'article 34.3 i preveure reserves d'aquest tipus en sectors de planejament
urbanístic derivat en substitució total o parcial de la reserva d'equipaments, sempre
que s'acrediti que no cal destinar-los a equipaments públics. Aquestes reserves
incloses en sectors no poden ésser superiors al 5% de la reserva global del municipi
per a equipaments públics locals.
Compliment del percentatge màxim de superfície d’equipaments destinada a habitatge
dotacional
La superfície d’equipaments públics locals al casc urbà és de 47,156 Ha (inclosos els
àmbits de la Ciutat Esportiva del F.C. Barcelona I l’ARE de Can Creixells de recent
aprovació). Per tant la superfície de l’àmbit de la present modificació que es vol
qualificar de 10 HP - G/J, sistema d’habitatge dotacional, 3.330 m2 sumada a la
actualment qualificada com a tal, que és de 6.532,13 m2, suposaria un total de 9.862,13
m2, el que representa un 2,09 % del total de la superfície d’equipaments públics locals,
clarament inferior al 5 % màxim permès.
Per altra banda i pel que correspon a l’entorn més immediat, àmbit de Torreblanca, la
modificació de planejament no modifica substancialment les reserves d’equipaments ja
que la superfície d’equipaments pendents de materialitzar és de 17.795,28 m2.
Compliment de les necessitats d’equipament esportiu
En relació a l’equipament esportiu a l`àmbit de Torreblanca quedarà pendent de
desenvolupar un solar de 7.731,84 m2.
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6. Àmbit de la modificació.
L’àmbit de la present modificació afecta a diverses finques:
A.
Finca de propietat municipal, ubicada en l’Avinguda Generalitat sense número, parcel·la
cadastral 1012204DF2811A0001AU destinada pel planejament vigent a equipament
públic esportiu, clau 7b, amb una superfície de 3.330 m2, segons acta de cessió de 22
de juliol de 1.993.
Descripció de la finca:
“Porció de terreny edificable en el terme municipal de Sant Joan Despí, de figura quasi
quadrangular, que comprèn un equipament esportiu en la modificació del polígon I del
Pla parcial Torreblanca, de 3.300 m2 de superfície. Afronta: al nord-oest, amb Parc de
Torreblanca; als nord-est, amb vial del polígon; a sud-oest, amb terrenys que el separen
del límit del polígon; als sud-oest, amb terrenys edificables del polígon”.
La parcel·la cadastral 1012204DF2811A0001AU, que té una superfície de 4.320 m2,
engloba la finca anteriorment descrita.
B.
També es veu inclosa en la present modificació la finca de propietat municipal adyacent
a l’anterior , parcel·la cadastral 1012205DF2711B0001BA, destinada pel planejament
vigent a parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local, clau 6b, de 8.391 m2
de superfície, segons acta de cessió de 22 de juliol de 1.993.
Descripció de la finca:
“Porció de terreny en el terme municipal de Sant Joan Despí, de figura irregular, que
compren part del Parc de Torreblanca, comprés dins la modificació del polígon I del Pla
parcial Torreblanca, de 8.391 m2 de superfície. Afronta: al nord-oest, amb límit del
polígon; al nord-oest, part amb terme municipal de Sant Just Desvern i part amb
terrenys destinats a vial; als sud-oest, part amb l’equipament esportiu i part amb
terrenys edificables; als sud-oest, amb límit del polígon”.
Aquesta finca segons medició digital actual sobre la cartografia municipal actual té una
superfície de 8.672 m2, que és la que s’adopta en la present modificació, encara que
aquesta superfície no té alteració, doncs es manté.

C.
La present modificació afecta tanmateix al terreny de propietat municipal situat a la
confluència de l'Avinguda Barcelona i l'Avinguda Generalitat, que prové de la
Modificació puntual del Pla general metropolità a l'illa qualificada d'equipaments i parcs i
jardins públics, aprovada definitivament el 9 de gener de 2008, amb la qualificació
d’equipament comunitaris i dotacions de nova creació, clau 7b, en una superfície de
3.709 m2, que permutarà el seu ús.
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7. Descripció de l’ordenació proposada.
Per tractar-se, la finca de propietat municipal, ubicada en l’Avinguda Generalitat sense
número objecte de la present modificació, de terrenys qualificats com a equipaments de
nova creació amb l’ús esportiu, segons el pla parcial, cal, prèviament permutar aquest
terrenys per d’altres qualificats d’equipament de nova creació, per tal de garantir el
manteniment i funcionalitat dels equipaments esportius considerats pel planejament
urbanístic, d’acord amb l’art. 95.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme modificat pel Decret llei 1/2007, de 16
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
A tal efecte es qualificarà com a equipament d’ús esportiu el terreny actual a la cruïlla
de l’Av de Barcelona i l’Av de la Generalitat, qualificat com a 7b i adjacent al pavelló
poliesportiu Francesc Calvet, de 3.709 m².
Aquest terreny prové de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l'illa
qualificada d'equipaments i parcs i jardins públics, situada a l'avinguda Barcelona, Avg.
Generalitat i el carrer Sant Martí de l'Erm, aprovada definitivament el 9 de gener de
2008.

Parcel·la objecte de la modificació (A)

Parcel·la que permuta el seu ús (C).
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A continuació, i amb l’objecte de reordenar la zona es fa un desplaçament d’aquesta
pastilla d’equipaments destinada a habitatges dotacionals per tal de generar un espai
lliure entre la nova edificació i les actualment existents, redistribuint, per tant la zona
verda actual, el que permet tanmateix respectar la previsió de sortida d’emergència i
pou de ventilació de l’estudi informatiu perllongament de la línia 3 dels FMB:tram Zona
universitària- Sant Feliu de Llobregat.

Reordenació

Estudi informatiu perllongament de la línia 3 dels FMB: tram Zona universitària- Sant Feliu de Llobregat
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Descripció:
Emplaçament
parcel·la:

UTM 420.984 – 4.581.314

Ref. cadastral:
Situació:
Propietat:
Superfície:

1012204DF2811A0001AU
Av Generalitat s/n.
Ajuntament de Sant Joan Despí.
3.330 m2.

Planejament vigent:
Qualificació urbanística:

Equipament públic esportiu. (clau 7b)

Qualificació proposada:
Qualificació urbanística:
Superfície
Edificabilitat:
Sostre màxim:
Nombre d’habitatges dot.

Sistema habitatge dotacional, clau 10 HP - G/J .
3.330 m2.
1,366 m2st/m2 sol.
4.550 m2
63.

Condicions d’edificació (10 HP - G/J)
Alçària màxima: 16,70 mts (PB + 4P) Ordenació de l’edificació: Volumetria específica
Ocupació en PS 75 %. Ocupació en PB i PP 60 %. Cota de referència de PB Cruïlla Av
Generalitat passatge sense nom.
Altres determinacions de l’edificació venen definides per la normativa del sector
(modificació del pla parcial de Torreblanca) i pel que no estigui regulat, per la normativa
urbanística del pla general (articles 256 a 264) i ordenances metropolitanes d’edificació.
L’edificació estarà definida en funció de les necessitats de programa i d’acord amb
l’article 217 de les normes urbanístiques: L’edificació en les àrees d’equipament
s’adaptarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge i a les
condicions ambientals que s’hauran de respectar i a la integració en el sector en que
s’ubiquen.
L’ordenació proposada respon a l’entorn en que s’ubica, àmbit del sector Torreblanca,
definida per edificació plurifamiliar de pb+4 plantes màxim. La proposta d’ordenació,
edificació de pb+4, continua l’ordenació veïna de l’Av. La intensitat d’edificació no
supera la intensitat neta d’edificació del sector Torreblanca:
L’edificabilitat serà la fixada en el Pla Parcial Torreblanca, 2ª modificació:
Sòl privat total:
Edificabilitat total:

54.210 m2
113.176 m2

Índex d’edificabilitat: 113.176 m2 sostre /54.210 m2 sòl = 2,08 m2st/m2sòl
Per tant l’edificabilitat proposada és inferior a la del sector.
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S’adjunta el quadre comparatiu del
Núm. expedient:
Tema:

1986 / 002981 / B
P.P. TORREBLANCA POLÍGON I, 2ª MODIF. (SJn-SJt)
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La densitat establerta per aquesta parcel·la es de 63 habitatges, (4.450 m² / 70
m²/habitatge = 63 habitatges) aquest es justifica d’acord al que fixa l’article 94.3 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, donat que aquest increment, com ja s’ha dit
anteriorment, es destina a habitatge de protecció pública i no ultrapassarà el nombre
d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació.
Condicions de desenvolupament i gestió
Es manté la titularitat pública del sistema, la gestió podrà ser pública realitzada
directament per l’Ajuntament, amb conveni amb altres administracions o bé amb
participació privada mitjançant concessió administrativa o qualsevol altre sistema
admès en dret.
8. Justificació de la modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures,
zones verdes o d’equipaments esportius..
Les reserva d’espai lliure previstes en el pla vigent s’estableixen en una peça de 7.144
m2 de superfície al límit nord-oest del terme municipal al sector de Torreblanca,
encaixada entre les vies del ferrocarril i l’avinguda de la Generalitat, és la és modifica.
El gran espai lliure del sector el constitueix el parc metropolità de Torreblanca, amb més
de 12 Ha de superfície i amb una alta qualitat paisatgística i un magnífic jardí romàntic
al cor del parc.
La peça que es modifica no té una clara funcionalitat, doncs actua únicament com a
espai “coixí”, donada la seva situació entre les vies ferroviàries i el parc de Torreblanca.
La modificació manté quantitativament aquest espai lliure, i proposa redistribuir-ho per
respondre als següents aspectes qualitatius:


La creació d’un espai lliure entre la nova edificació, de 2.309 m2, dels
habitatges dotacionals i les edificacions existents, que permeti articular
convenientment aquestes edificacions, propiciant un espai de relació cívic.
Aquest espai, per les seves dimensions té una clara vocació de plaça, com les
existents al barri: Plaça Mª Aurèlia Campmany o la plaça de la Pau.

La disminució d’aquest 2.309 m2 de la peça inicial no comportarà que la resultant
de 4.835 m2 dintre del terme municipal de Sant Joan Despí i els 1.400 m2
aproximadament dintre del terme de Sant Felíu de Llobregat, el que fa un espai
lliure de més de 6.200 m2 perdi la seva qualitat actual, continuant essent unt espai
que, encaixat entre lles vies ferroviàries i l’avinguda Generalitat, fa de nexe d’unió
“amable” entre els dos municipis.
Per tant es justifica que es manté la quantitat i la qualitat de l’espai lliure,
augmentant aquesta última característica, amb la creació d’un nou espai de relació
cívic, que afavorirà, d’altra banda, la implantació de la nova edificació en relació a
les existents.
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9. Participació ciudatana.
El present document, una vegada consti aprovat inicialment, serà exposat al públic i
consultable en aquest període a la pàgina web municipal i altres sistemes de difusió.
Simultàniament es desenvolupa el procés de participació ciutadana corresponent al Pla
Local d’Habitatge un del objectius del qual es l’establiment d’habitatge dotacional al
municipi.
10. Informe de sostenibilitat econòmica.
D’acord amb l’article 59 del text refós de la llei d’urbanisme, modificat pel decret llei
1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística, s’incorpora a la documentació de la
memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal l’informe de sostenibilitat
econòmica. Atenent al contingut establert, l’informe de sostenibilitat econòmica conté:


La justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos
productius.
 La ponderació del impacte de les actuacions previstes en les finances
públiques de les administracions responsables de la implantació i el
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels
serveis necessaris.
1. Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
En el present cas no es un valor a considerar atès que la modificació proposa implantar
habitatge dotacional en un àmbit d’equipament municipal i en un sector ja consolidat
2. Ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures
i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
No es preveu cap increment de les despeses ja existents en les finances públiques de
les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació de serveis necessaris atès que es una
nova implantació en un sector ja consolidat.
11. Agenda i avaluació econòmica i financera.
Es preveu executar les obres d’edificació en una única fase. D’acord amb les previsions
del pla local d’habitatge l’edifici es preveu executar en la primera fase del pla, es a dir
per cobrir les necessitats del sexenni 2008-2013.
En quant a l’avaluació econòmica i financera cal dir que les previsions de cost d’aquest
edifici, incloent les despeses d’honoraris i altres complementàries es la següent:
Superfícies i còmput pressupost:
PLANTA
SUP SOTA RASANT
SUP SOBE RASANT
TOTAL CONSTRUIT

SUP. CONSTRUÏDA
4.995 m2
4.450 m2
9.445 m2

DESPESES
350 €/m2
1020 €/m2

1.748.250 €
4.539.000 €
6.287.250 €
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II. NORMATIVA.
Consideracions generals
Art.1.-Àmbit
Les presents ordenances seran d’aplicació en l’àmbit del sector grafiat en els plànols
que formen part d’aquesta documentació i que comprèn els terrenys de propietat
municipal situats en la Avinguda Generalitat sense número, al sector de Torreblanca.
Art.2.-Vigència
Un cop publicat l’acord d’aprovació definitiva, la modificació de pla general tindrà
vigència indefinida excepte si degut a una revisió o modificació del Pla General
d’ordenació es modifiquessin les determinacions que fan referència a aquest sector, o si
així ho establissin les normes de rang superior.
Art.3.-Interpretació
Els documents del present planejament tindran una interpretació sempre atenent al seu
contingut i d’acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria. En cas de
contradicció o imprecisió prevaldran les regles d’interpretació i d’ajustament que
disposa el pla general metropolità.
Art.4.-Definició de conceptes
Per la definició i significat dels conceptes utilitzats serà d’aplicació l’establert en les
normes urbanístiques del pla general.
Art.5.-Documentació
El planejament consta dels següents documents memòria amb els corresponents
annexes, normativa i plànols.
Art.6.-Contingut
Aquest planejament té per objectiu definir la qualificació urbanística i condicions d’ús i
edificació per l’àmbit de referència.
Ordenació
Art.7.-Qualificació
El sòl comprés en l’àmbit de la modificació es qualifica de sistemes: Sistema d’habitatge
dotacional, clau 10 HP - G/J, de superfície 3.330 m2.
Art.8.-Sistema d’habitatge dotacional, clau 10 HP - G/J
El sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic comprèn les actuacions públiques
d’habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones
amb necessitats d’acolliment, assistència residencial o d’emancipació justificades en
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polítiques socials. Formen part d’aquest col·lectiu els joves, la gent gran, les dones
víctimes de la violència de gènere, els immigrants, les persones separades o
divorciades que hagin perdut el dret a l’ús de l’habitatge compartit, les persones
pendents de reallotjament per operacions publiques de substitució d’habitatges o per
actuacions d’execució del planejament urbanístic o les sense llar. També poden ésser
considerat habitatges dotacionals públics els destinats a estades de curta durada de
persones amb necessitat d’acompanyament per a assegurar-ne la inserció social, amb
tipologies i dissenys que en permetin l’ús compartit per persones sense llaços familiars.
La qualificació d’habitatge dotacional públic, clau 10 HP - G/J, s’integra com un ús
dotacional específic dins els sistemes del pla general metropolità que es desenvolupa
en terrenys públics. La superfície d’aquests habitatges és determina per les necessitats
que s’han de satisfer.

Condicions d’edificació, clau 10 HP - G/J, a l’Avinguda Generalitat s/n de
Torreblanca.
Art.9.-Edificabilitat
2

El sostre edificable màxim sobre rasant es de 4.450 m .
Art.10.-Nombre d’habitatges dotacionals
El nombre màxim d’habitatges dotacionals és de 63
Art.11.-Alçada reguladora màxima
Es fixa l’alçada reguladora màxima de 16,70 metres, corresponent a PB+4 plantes,
mesurats des del punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima definit a la
documentació gràfica.
Art.12.-Ordenació de l’edificació
L’ordenació de l’edificació és de volumetria específica.
Art.13.-Ocupació
Ocupació màxima en Planta soterrani: 75%
Ocupació màxima en Plantes baixa i pis: 60%
Art.14.-Cota de referència de Planta Baixa
La cota de referència de Planta Baixa i d’aplicació de l’alçada reguladora màxima es
fixa en la cruïlla de l’Avinguda Generalitat i el passatge sense nom, segons consta
grafiat en la documentació gràfica.
Art. 15.-Execució de l’edificació
L’edificació podrà desenvolupar-se per llicència directa ajustada a les condicions
d’edificació definides en la present normativa. Per tot allò no regulat expressament en la
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present normativa regiran les normes del sector de planejament Torreblanca per
l’edificació residencial i subsidiàriament les disposicions de les normes urbanístiques
del pla general pel tipus d’ordenació per volumetria específica.
Els habitatges dotacionals hauran de complir les condicions mínimes d’habitabilitat de la
normativa vigent i les ordenances metropolitanes d’edificació.
S’haurà de preveure, en relació a la previsió de places d’aparcament, la superfície
necessària per complir amb els coeficients següents, que tenen el caràcter de mínims:
• Una plaça d’aparcament d’automòbil per habitatge, dues places d’aparcament de
bicicletes per cada habitatge i una plaça de motocicletes por cada dos habitatges.
Condicions d’ús
Art.16.-Condicions d’ús
Planta baixa i plantes pis: Habitatge dotacional.
Primer soterrani: serveis comuns propis de l’edifici,d’equipament públic i aparcament .
Resta de soterranis: usos propis d’aquest, d’acord amb l’establert al Pla general
metropolità.
Art 17.-Desenvolupament i gestió del sòl clau 10 HP - G/J.
Els habitatges dotacionals es promouran en règim de lloguer i en les condicions que
permetin acollir-se a les mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria
d’habitatge.
Es manté la titularitat pública del sistema, la gestió podrà ser pública realitzada
directament per l’Ajuntament, amb conveni amb altres administracions o bé amb
participació privada mitjançant concessió administrativa o qualsevol altre sistema
admès en dret.
Art 18.-Adequació de la construcció a la normativa sectorial ferroviària.
L’edificació tindrà en compte la legislació sectorial ferroviària LSF i RSF, i a la sol·licitud
de llicència d’obres s’haurà d’aportar a la seva documentació un Estudi de Sorolls i
Vibracions, redactat per tècnic competent, així com les mesures a adoptar per garantir
que l’índex de percepció de soroll i vibracions, en l’àmbit interior de l’edificació, no
superen els límits permesos per la Normativa Sectorial vigent..
Sant Joan Despí, 21 d’abril de 2010.

Juan Manuel Bermúdez García
Arquitecte
Responsable de planejament i disciplina urbanística.
C:\Local\jmanuelbg\Planejament\Modificacions PGM\MPGM 21_09_HAB DOTACIONAL TORREBLANCA\Text Refós\MPPGM_2109_hab dotacionals_Av
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III. ANNEX
Informe mediambiental.
Estudi de mobilitat.
Memòria social,
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INFORME MEDIAMBIENTAL
El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, defineix a l’article 70 els continguts dels Informes de sostenibilitat
ambiental per a plans d’ordenació urbanística municipal o bé revisions modificacions.
Atenent el contingut que el Reglament estableix i al fet que es tracta d’una modificació
puntual en un àmbit de sòl urbà consolidat, l’informe ambiental s’estructura segons els
següents apartats:
•
•
•
•

Determinació dels requeriments ambientals en l’àmbit del pla
Descripció ambiental del pla d’acord amb l’ordenació adoptada.
Efectes significatius de l’ordenació proposada sobre el medi ambient
Avaluació global del pla
I. Determinació dels requeriments ambientals en l’àmbit del pla

Descripció dels aspectes i elements ambientals rellevants de l’àmbit objecte de
planejament i dels seu entorn.
L’àmbit objecte de la Modificació puntual del Pla General Metropolità forma part de nucli
urbà de Sant Joan Despí, situat en el sector de Torreblanca. Forma part del continu
urbà en el que hi ha edificació residencial i que es troba construït i urbanitzat.
Actualment el solar no té ús, ni vegetació.
Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables a
l’àmbit del pla establerts en les normatives aplicables.
En la redacció de la present figura de planejament, s’han tingut en consideració els
objectius mediambientals establerts al Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i que desenvolupa el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com els de la Llei
9/2006 sobre avaluació de determinats plans en el medi ambient, especialment tots
aquells que fan referència a sòl urbà.
Podem dir, atenent a la legislació anterior, que els objectius, criteris i obligacions
genèrics per tal de garantir el concepte de desenvolupament sostenible seran:
• Utilització racional del territori i del sòl com a recurs natural no renovable.
• Afavorir la compactació urbana, evitant creixements dispersos en el territori.
• Fomentar la mobilitat sostenible i el transport col·lectiu.
• Atendre les necessitats socials d’accés a l’habitatge.
• Modernització de les infraestructures i dels equipaments així com previsió de
nous.
• Desenvolupament del sistema productiu i foment de la diversitat econòmica i la
capacitat per a fer front als canvis socials i innovacions tecnològiques.
• Regulació dels usos per afavorir la cohesió social.
• Afavorir la cohesió territorial.
• Protegir i gestionar adequadament el medi ambient i el patrimoni natural,
mitjançant la preservació de les funcions ecològiques del sòl, la millora de la
qualitat ambiental, la gestió del paisatge per tal de preservar-ne els valors, la
utilització racional dels recursos naturals i el foment de l’eficiència energètica.
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II. Descripció ambiental del pla d’acord amb l’ordenació adoptada
L’àmbit per la seva situació seguirà tenint una component totalment urbana ja que la
parcel·la té dos dels seus quatre costats totalment consolidats i els altres dos limiten
amb zona de protecció de sistema i zona lliure.
III. Efectes significatius de l’ordenació proposada sobre el medi ambient
Atenent als objectius del pla no hi ha efectes significatius negatius sobre el medi
ambient.
IV. Avaluació global del pla
Atenent als objectius del pla cal observar el següent: Les ordenances de la pròpia
modificació defineixen l’ordenació i usos. Les normes tècniques de l’edificació regulen
l’eficiència energètica i racionalitat d’ús dels recursos natural. Les diverses ordenances
municipals i sectorials regulen i determinen criteris de sostenibilitat (contaminació
lumínica, acústica, residus, etc) i obliguen entre d’altres aspectes a la introducció de
energia solar tèrmica.
No existeixen altres condicionants ambientals remarcables que no estiguin ja regulats
per la pròpia normativa urbanística, local i sectorial d’aplicació.
Els objectius del pla i les mesures de sostenibilitat que l’edifici ha d’incorporar en
aplicació obligatòria de la normativa tècnica fan mediambientalment raonable la
proposta.
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ESTUDI DE MOBILITAT
El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, en el seu article 71 “Estudi d’avaluació de la mobilitat generada”, remet a
la legislació vigent en matèria de mobilitat per determinar la documentació que l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada d’un pla d’ordenació urbanística ha d’incloure.
Per tant, l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la present Modificació puntual
del pla general metropolità es basa en la legislació en la matèria vigent a Catalunya,
que són el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada i la llei que aquest decret desenvolupa, la Llei 9/2003, de 13 de
juny, de la mobilitat, i que té entre els seus objectius el de lligar desenvolupament
urbanístic i les previsions de mobilitat des de les fases inicials del planejament
urbanístic.
L’article 3 del decret 344/2006:
Cal tenir en compte les característiques de l’àmbit de la modificació, al tractar-se d´una
única parcel.la en un context consolidat, es tracta d’una modificació puntual del PGM
per tal de poder-hi construir habitatges dotacionals públics mitjançant un canvi de
qualificació de la parcel·la.
Càlcul de desplaçaments d’acord amb l’annex del Decret 344/2006:
Habitatges: 7 viatges x 48 habitatges = 336 viatges
Planta baixa (usos varis: comercial, serveis, etc...)
Comercial: 50 viatges x 400 m2 aprox./ 100 = 200 viatges
Serveis: 20 viatges x 400 m2 aprox / 100 = 80 viatges
Total 544 viatges < 5.000
La present modificació de planejament no precisa avaluació de la mobilitat generada
atès que no reuneix cap dels supòsits fixats per la legislació.
Es remarcable que l’àmbit està integrat al sòl urbà a la xarxa de transport públic, línies
d’autobús que circulen per Torreblanca. L’oferta de transport col·lectiu que existeix en el
sector és suficient .Totes elles estan integrades dins la xarxa de transports
metropolitans de Barcelona. Això garanteix una òptima mobilitat en transport públic de
la població del sector.
No és necessari cap aportació econòmica al transport públic ja que la xarxa existent és
suficient i de la present modificació no es desprèn la generació cap dèficit de transport
públic.
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Mapa de transport públic.
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MEMÒRIA SOCIAL
L’ajuntament de Sant Joan Despí ha demanat a la Diputació de Barcelona l’assistència
per a la redacció del Pla Local d’Habitatge, del que ha entregat un prelliurament, que
marca com a prioritat la promoció de l’habitatge protegit, el dotacional, i la rehabilitació
dels immobles antics, i programa les actuacions de manera que s’assoleixi l’objectiu
establert per la llei de l’habitatge de que el 15% dels habitatges del municipi estiguin
destinats a polítiques socials.
1.-Definició, objectius i enquadrament normatiu
El Pla Local d’Habitatge, constitueix una documentació complementaria dels Plans
Generals d’Ordenació i Programes d’Actuació Urbanística Municipal que determinen les
propostes i compromisos municipals en política d’habitatge i son la proposta marc per a
concertar polítiques d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat segons disposa
l’art. 14 de la Llei del Dret a l’Habitatge.
2.-Documentació
Els plans locals d’habitatge han de contenir els apartats següents :
-Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi
-Objectius , programes i estratègies d’actuació
-Avaluació económico – financera de les actuacions.
3.-Contingut
El PLH de Sant Joan Despí diagnostica que el 45% de les unitats familiars futures no
tindrà accés al mercat lliure, essent els sectors més afectats la gent gran, les famílies
amb risc d’exclusió social (100 %), en menor mesura les derivades de canvi en
l’estructura familiar (55%) i una part el col·lectiu de joves o primer accés a l’habitatge
(39%). Amb aquestes dades es confecciona una estimació de l’habitatge protegit
necessari, assignant una tipologia determinada a cada grup d’exclusió.
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IV. PLÀNOLS.

1. Situació emplaçament.
2. Planejament actual Pla parcial.
3. Planejament actual cartografia actual.
4. Parcel·la permutada.
5. Fotografies aèries.
6. Proposta d’ordenació.
7. Condicions edificació.
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