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2.2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

1. Objectius i criteris del Pla director urbanístic 

1.1. Objectius generals del PDU 

Els objectius principals del PDU Granvia-Llobregat són la reforma de la Granvia donant-li una 
continuïtat urbana en coherència amb  el tram comprés entre els carrers de l’Alhambra i de Can Tries 
ja executat,  la reordenació urbanística dels terrenys adjacents amb la creació de noves zones per a la 
localització d’activitat econòmica terciària, i la creació del Parc de Cal Trabal, mitjançant la 
classificació, qualificació i execució de part d’aquests sòls per a usos que permetin potenciar i 
dinamitzar l’activitat econòmica i el mercat laboral en un  àmbit supramunicipal.  

Així mateix, una nova ordenació del territori al voltant de la reforma de la Granvia permetrà:  

- Aconseguir una major permeabilitat entre les peces destinades a equipaments públics i 
d’activitat econòmica per tal d’aconseguir una integració en el territori i trencar el 
funcionament amb lògiques aïllades.   

- Adaptar les infraestructures a les previsions del planejament sectorial, facilitant l’accessibilitat 
als terrenys adjacents al tram de la Granvia renovat i la millora de l’accés viari de l’accés sud 
de Barcelona. 

- Aplicar criteris de sostenibilitat en l’ordenació, l’edificació i la mobilitat, incorporar mesures 
d’integració paisatgística i d’impacte ambiental per a l’execució de les infraestructures. 

L’interès territorial de l’actuació radica en la consecució dels objectius del PDU que exigeix coordinar 
la seva execució amb el desenvolupament de les infraestructures al servei del territori,  així com el seu 
encaix a nivell ambiental i territorial.  

1.2.  Criteris pel desenvolupament del PDU 

La redacció del PDU  s’ha efectuat sota els següents criteris: 

- Entendre i potenciar la situació estratègica de l’àmbit dins del context metropolità, alhora que 
aconseguir articular i donar continuïtat als teixits i usos urbans actuals. 

- La permeabilitat de l’avinguda de la Granvia en sentit nord/sud per possibilitar els nous 
desenvolupaments urbanístics. 

- La configuració d’una nova façana a la Granvia que sigui representativa i referent, tant en el 
context local com metropolità. 

- La connectivitat viària i cívica, tant a nivell local com metropolità. 

- La preservació del patrimoni històric agrícola i paisatge actual i la conservació com a espai 
lliure d’edificació de l’espai lliure de Cal Trabal. La delimitació i protecció d’aquests terrenys 
per tal de concentrar el sostre edificable en els extrems nord i sud del sector, utilitzant els 
terrenys avui més desnaturalitzats.  

- La preservació de la reserva d’espai lliure metropolità, tot constituint un corredor paisatgístic 
amb capacitat de connectar la nova ciutat amb el corredor fluvial/ecològic del riu Llobregat. 

- Entendre la rellevància especial de les masies existents que formen part del catàleg del Pla 
especial de protecció del patrimoni arquitectònic de l’Hospitalet de Llobregat i atorga’n-les un 
sentit i ús en concordança en l’ordenació proposada. 

- La incorporació d’usos i paràmetres d’edificació més adients amb el caire terciari i cívic previst 
per a aquest espai de nova centralitat i posició singular a nivell territorial. 
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- La resposta a l’augment de la demanda de serveis i al context que suposen els dos hospitals 
universitaris de referència situats en l’entorn del PDU: Bellvitge i el Duran i Reynals de 
l’Institut Català d’Oncologia, del Campus Universitari de Bellvitge de la Universitat de 
Barcelona i dels centres d’investigació associats. 

- L’articulació dels mecanismes de gestió urbanística necessaris per a garantir els creixements 
de nova ciutat apte per a la implantació de noves instal·lacions a l’entorn dels actuals 
equipaments sanitaris i educatius.  

- El soterrament de les línies elèctriques i la millora de la xarxa de sanejament de desguàs cap 
al port. 

- L’observació de les mesures ambientals, en especial pel que fa als projectes 
d’infraestructures, assegurant que continguin mesures per a la seva integració paisatgística i 
minimització dels possibles impactes ambientals actuals i futurs.  

- La millora en el sistema de comunicacions per transport en públic. 

- L’observació de les mesures de seguretat industrial i prevenció de riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema propostes i actuacions del PDU  

Font PDU Granvia-Llobregat (2016) 
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2. Descripció de la proposta d’ordenació 

2.1. L'àmbit d'actuació del Pla director Urbanístic 

La proposta de transformació del segon tram de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, tot i que 
restringida provisionalment al desenvolupament del projecte entre la ronda del Litoral i el nus de la 
rambla Marina, fins que es materialitzi el soterrament de les vies del tren, consisteix en donar 
continuïtat a la línia d’actuació amb la que es va assolir la transformació del projecte de la plaça 
d’Europa.  

La proposta converteix la Granvia en una avinguda unitària i eix de centralitat metropolitana, capaç 
d’articular ambdues façanes que li donen front. Alhora es potencia la posició estratègica de l’àmbit 
donada la seva accessibilitat i proximitat a l’accés sud de Barcelona, a la Fira, la Ciutat de la Justícia, 
els centres comercials i la ja mencionada plaça d’Europa, a l’aeroport, al port, a la zona franca i al 
parc lineal del Llobregat. A la vegada es dóna coherència urbana a tota la part sud del municipi.  

Es concreten, per tant alhora, l’ordenació funcional i volumètrica, les connexions vials i les activitats 
econòmiques, amb l’atracció d’usos terciaris avançats, comercials i d’indústria urbana. Aquests 
complementen l’enorme proporció d’espais lliures i equipaments existents de primer nivell, confirmant 
la pertinença de l’Hospitalet a la ciutat central.  

Tal i com va passar amb el primer tram de la Granvia, la transformació viària s’estructura com a 
catalitzador pel desenvolupament urbanístic dels territoris adjacents. La reordenació dels serveis viaris 
és essencial per bastir un marc adequat al planejament urbanístic que permeti afrontar, amb seguretat 
jurídica, el futur de les actuacions. La valorització de sòls avui dia sense ús com són els qualificats de 
protecció de vials o els que tenen usos obsolets i poc adequats al seu entorn, formen part de les 
oportunitats per aconseguir millores en la qualitat del paisatge i la competitivitat territorial. 

En la transformació proposada s’opta per prioritzar la localització d’activitat econòmica per sobre del 
teixit residencial, ja que la presència dels dos hospitals universitaris de referència situats en l’entorn 
del PDU: Bellvitge i el Duran i Reynals de l’Institut Català d’Oncologia, del Campus Universitari de 
Bellvitge de la Universitat de Barcelona i dels centres d’investigació associats, ofereix una oportunitat 
única per captar i acollir un seguit d’activitats, de gran valor afegit i creadores d’ocupació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta. Qualificació del sòl. 
Font PDU Granvia-Llobregat (2016) 
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El Pla general metropolità del 1976 va considerar que aquest territori restaria al marge de la forma 
normal de sistematitzar els usos i activitat propis de la ciutat madura. Així, el tractament de la Granvia 
com via segregada ha dificultat la connectivitat nord sud i també ha suposat una elevada ocupació del 
sòl per la reserva d’enllaços.  

En el mateix sentit, la indefinició de moltes de les propostes de connexió entre els diversos eixos viaris 
metropolitans en el moment de la redacció del PGM, va fer que aquest reservés una gran quantitat de 
sòl amb la clau 9 (protecció de sistemes generals), el qual, afegit al corresponent sistema viari, dóna 
un ampli marge al projecte de reforma que aquest PDU aprofita.  

La proposta actual, que reconsidera bona part de la seva concepció, es basa en la racionalització dels 
serveis viaris, i comporta la notable reducció de la superfície destinada a aquest ús. 

Aquests sòls de reserva i protecció de comunicacions, una vegada s’han concretat les funcions i 
traçats del sistema viari (les rondes i els seus enllaços) es poden lliurement assignar a d’altres 
destinacions, tan de zones, com de sistemes, per a la creació del nou teixit urbà i en especial la 
complexió del sistema d’espais lliures i altres zones destinades als usos i activitat econòmica que 
integren el conjunt del projecte. 

Així doncs, la nova ordenació que es formula mitjançant la figura del PDU comporta un seguit 
d’actuacions amb una indiscutible repercussió metropolitana i gran interès supramunicipal, amb 
especial rellevància en el context social i econòmic per tot l’entorn. 

2.2. Definició de la Granvia i la nova C-31 

La reorganització viària és un dels objectius centrals per al desenvolupament de tot l’àmbit: El PDU 
planteja la transformació de la Granvia partint del soterrament parcial de la C-31. 

La C-31 es desdobla, per d’una banda, per oferir una via amb capacitat de circulació suficient perquè 
pugui continuar donant un bon servei a la mobilitat d’escala metropolitana, i per l’altra banda, es crea 
la nova Granvia, tant per a vehicles com per a vianants, amb criteris de disseny i funcionalitat pròpies 
d’avinguda urbana. 

La important remodelació urbanística de la Granvia, en el seu tram final, es veu ampliada pel que 
significa arribar a la resta de vies d’alta ocupació en el límit de la gran ciutat i el riu Llobregat. Aquesta 
nova situació comportarà un canvi fonamental en el funcionament de la circulació de vehicles d’aquest 
eix viari.  

Abans de la actuació, la funció prioritària de la Granvia era la connexió de Barcelona amb el seu 
entorn i les altres necessitats de comunicació no eren satisfetes per aquest eix.  

La connexió de Barcelona amb el seu entorn es continuarà fent a través de la Granvia, però de forma 
segregada (subterrània) de la resta de fluxos circulatoris que discorren en superfície.  

La nova situació permetrà potenciar en tota la seva longitud aquelles necessitats avui poc ateses, en 
especial les comunicacions nord / sud de l’Hospitalet i les pròpies d’un i altre costat de la Granvia. La 
desaparició de l’efecte barrera permetrà la potenciació de la mobilitat d’autobús, de vianants i de 
bicicletes.  

Aquest nou plantejament comporta revisar la proposta viària fixada pel PGM 

Per tant, en la definició de la Granvia i la nova C-31 es té en compte el manteniment de les funcions 
d’una via d’intensitat de circulació (IMD de 125.000), que en el futur ha de continuar donant servei a la 
mobilitat d’escala metropolitana, i la permeabilitat a la infraestructura lineal, per tal d’integrar-la a la 
xarxa viària de la ciutat com a una nova via amb funcionalitat d’avinguda urbana, a través de la 
construcció de carrers laterals a nivell de peu pla, a partir de les pautes d’intervenció de l’anterior 
projecte ja consolidat a l’entorn de la plaça d’Europa. Tot aportant, no obstant, noves solucions de 
connectivitat que, tenint present el retard en el soterrament de les vies del ferrocarril, obliguen per 
aquesta causa a establir una nova accessibilitat a l’àmbit en la intersecció de la Granvia amb la 
rambla de la Marina. 
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Proposta. Esquema xarxa viària dins l’àmbit metropolità 
Font PDU Granvia-Llobregat (2016) 

El soterrament comença doncs, un cop travessat el nus de la Rambla Marina que avui ja se situa sota 
l’eix de la Granvia que ha ascendit de cota per tal de superar les vies de ferrocarril. A l’alçada de 
l’Hospital Duran i Reynals ja aconsegueix la cota necessària que permet aconseguir un cobriment 
mitjançant lloses a peu pla que garanteixen la permeabilitat i relacions entre ambdós costats de la via. 

Aquesta solució s’entén provisional en quan no se soterrin a la seva vegada les vies de ferrocarril que 
permetran la continuïtat de la secció i el soterrament global de la Granvia des de la plaça Cerdà fins al 
Llobregat. En l’-Avantprojecte de soterrament de l’autovia C-31 i accessos-, document annex d’aquest 
Pla, s’exposa la compatibilitat de la solució definitiva de soterrament de la Granvia i el futur de les vies 
de ferrocarril, així com el que es repercuteix en els desviaments dels serveis afectats, que hauran de 
ser compatibles també amb la situació definitiva. 

En aquest sentit, cal dir que aquest PDU ja conté, com a conseqüència de la secció longitudinal de la 
nova C-31, el seu soterrament i de la nova estructura d’enllaços derivats i el desviament del col·lector 
de la Vall del Poble. 

En el moment que la Granvia deixa de fraccionar la ciutat, es pot reconstruir la xarxa viària, en una 
malla ordenada que articula els diferents teixits, usos i parts de la ciutat.  

Els criteris d’aquesta actuació són els següents: 

- S’han simplificat i racionalitzat al màxim els moviments de circulació reduint la superfície de 
sòl ocupada pels serveis viaris, tot mantenint una capacitat i connectivitat de trànsit elevades. 
Així s’ha pogut deslliurar molta part del sòl qualificada en el planejament vigent de reserva per 
a protecció de sistemes generals (clau 9). Aquest sòl recuperat, un cop integrat en operacions 
urbanístiques, s’ha destinat a zones i altres sistemes per tal d’aprofitar el potencial estratègic 
de la situació d’aquest sòl. 

- S’ha segregat el trànsit de pas, vehiculat a través dels carrils centrals deprimits, del trànsit 
local, que ha de circular pels laterals a nivell de ciutat. Els carrils centrals, constituïts per la 
traça de la C-31, continuen fins el pont del riu Llobregat. 

- S’ha dimensionat l’amplada del vial central per permetre mantenir el caràcter de via de gran 
capacitat dins de l’esquema metropolità de mobilitat. 
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- Els laterals de la Granvia s’han integrat plenament a la xarxa viària local. Això aporta 
seguretat i qualitat de mobilitat per als vianants i ordena la circulació en superfície. La seva 
funció bàsica és la de distribuir el trànsit local i fer permeable la Granvia. Els laterals, amb 
unes voreres amples, són els elements que, verdaderament, assumeixen la tasca de 
transformar qualitativament la Granvia en una avinguda urbana. 

- El cobriment de part de la Granvia proporcionarà una connexió entre els centres hospitalaris 
de Bellvitge i Duran i Reynals, i una continuïtat a nivell de vianants entre els dos costats de la 
infraestructura i els nous aprofitaments amb la ciutat. Conformant un espai lliure comú d’unió 
superant la barrera actual que la via genera i solucionant l’actual organització global com a 
peces aïllades, a partir de les lloses de cobriment i la continuïtat, tant dels recorreguts de 
vehicles com de vianants i bicicletes, establint espais d’estada i de relació al mateix temps. 

- D’acord amb el punt anterior, a la façana nord de la Granvia es proposa la creació d’un nou 
accés que vagi des de la rambla de la Marina / Parc de Bellvitge fins al parc de Cal Trabal i el 
riu Llobregat. Aquest funciona com a passeig – parc lineal i té la funció de relligar amb una 
continuïtat verda la façana del barri de Bellvitge, els equipaments actuals i futurs, les 
actuacions de la Feixa Llarga i el riu Llobregat al qual dóna accessibilitat. 

- En la nova ordenació, el carrer de les Ciències es perllonga a llevant i ponent superant les 
vies de tren de la línia de Vilanova i la Geltrú, de moment mitjançant un pont provisional, a 
l’espera que siguin soterrades pel Ministeri de Foment.  

Les principals característiques tècniques del nou projecte de transformació del segon tram de la 
Granvia són: 

- Tronc central de la Granvia regulat per una velocitat específica de projecte de 80 km/h. Secció 
màxima de 36 m, comprenent carrils de 3,25 m, mitjana de 3 m, vorals de 2,50 m, espais de 
trenat en quart carril de 300 m mínim. 

- Disseny de la xarxa vial local en relació a les prognosis de mobilitat derivada dels estudis de 
trànsit dels centres d’equipaments i activitats. 

- Estructura dels serveis viaris locals a la Granvia, corresponent al nivell ciutat amb 2/3 carrils 
de circulació.  

- Cobriment del tronc central que asseguri un grau suficient de permeabilitat en sentit nord – 
sud. 

- Sistema d’evacuació d’aigües pluvials del tronc central de la Granvia previst per a període de 
retorn de 50 anys. 

Atès que aquesta operació urbanística de reordenació de la Granvia busca en gran manera un canvi 
en la funcionalitat i disseny de l’autovia C-31 per assolir la integració urbana dins la ciutat, el projecte 
emfatitza en la importància del disseny de les lloses de cobriment com a nou espai públic de relació i 
com a model on es reflectirà finalment aquesta nova funcionalitat. 
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2.3. Ordenació i funcionament de la mobilitat 

L’estructura viària es proposa com una operació important d’extensió de transformació de la Granvia, 
simplificant els enllaços dibuixats pel PGM i reconeixent la realitat executada. 

La nova Granvia, que en bona part anirà soterrada i coberta, es sistematitza com a jardí urbà que ha 
de fomentar la integració del paisatge i la possibilitat de comunicació dels ciutadans a peu i bicicleta, 
des dels punts de parada del sistema de transport actual i futur.  

L’-Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) i estudi de trànsit de la nova Granvia- i l’-
Avantprojecte de soterrament de l’autovia C-31 i accessos- complementen les explicacions d’aquest 
apartat. 

Configuració d’una nova trama urbana 

La definició funcional de la xarxa viària s’integra amb les propostes de disseny i tractament de l’espai 
públic d’acord amb els criteris i objectius d’aquesta reordenació urbana. 

El pas fonamental en aquesta fase del projecte ha estat desenvolupar l’estructura general viària des 
dels esquemes ja elaborats en l’avanç del Pla de l’any 2009, així com delimitar el seu àmbit 
d’intervenció, a partir de la reflexió, per reprendre l’orientació i objectius d’aquest sistema viari i els 
continguts del Pla especial d’infraestructures que afecta a l’autopista C-31 i accessos des del carrer 
Miguel Hernández i la ronda del Litoral (B-10) a l’Hospitalet de Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta. Esquema xarxa viària. 
Font PDU Granvia-Llobregat (2016) 

 

El Pla incorpora com a document annex l’-Avantprojecte de soterrament de l’autovia C-31 i accessos- 
que ha estudiat els traçats i seccions bàsiques de l’estructura viària que consten en el PDU. Aquest 
s’articula en quatre grans plantejaments: 

1. Racionalitzar la xarxa viària bàsica amb la finalitat de millorar la connectivitat i alhora 
simplificar els traçats. La reestructuració del conjunt passa per projectar itineraris clars, lògics i 
orientats a resoldre els problemes històrics d’aïllament entre amplis sectors del terme 
municipal. La continuïtat dels principals eixos, un dimensionat generós, i unes interseccions 
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recolzades per rotondes de diàmetres suficients, formen part dels criteris bàsics de la nova 
implantació. 

A més de la transformació de l’actual C-31 en una avinguda urbana, el carrer Ciències passa 
a ser punt clau per a la distribució del trànsit local, al situar-se com a eix paral·lel a la Granvia, 
reforçant la funció dels seus laterals, la qual cosa comporta la simplificació i racionalització al 
màxim els moviments de circulació, reduint la superfície de sòl ocupada i minimitzant els 
respectius impactes visuals. 

2. Al mantenir l’esperit de transformació del primer tram de la Granvia, el projecte aspira a 
convertir-la en una avinguda capaç d’articular ambdues façanes i de donar coherència urbana 
a tota la part sud del municipi mitjançant la cobertura parcial del traçat de l’actual C-31 creant 
un espai comú d’ús públic per a vianants. El Pla comarcal del 1953 va considerar la Granvia 
com un element articulador i els espais adjacents considerats com a peces constituents del 
desenvolupament del territori de l’Hospitalet. El Pla general metropolità del 1976, va recollir el 
caràcter de via ràpida de la Granvia i no va solucionar qualitativament la seva integració en la 
trama urbana, tot el contrari, va omplir-la de nusos de connexió a diversos nivells, tot ocupant 
una gran quantitat de sòl. La Granvia va esdevenir un element de la xarxa viària-arterial 
(autopista C-31) sense vocació d’integració urbana de l’Hospitalet. 

3. La Granvia, independent de la via metropolitana i reconvertida en via urbana, tindrà les 
característiques pròpies d’un gran eix cívic. Un eix catalitzador de la centralitat que es pretén 
assolir amb la transformació de l’entorn més proper, començant per les façanes d’ambdues 
bandes –especialment la sud-, i continuant per una extensió progressiva de la seva influència 
regeneradora a tot el seu entorn. 

4. La intervenció implícita en aquest Pla director suposa modificar les previsions del Pla general 
vigent i ha de possibilitar no tan sol, la incorporació d’usos i paràmetres urbanístics més 
concordes amb el caire terciari i cívic previst en aquesta via, sinó també l’oportunitat 
d’implantació de noves instal·lacions a l’entorn dels actuals equipaments sanitaris i educatius. 

Concretament, les principals intervencions es materialitzen de la manera següent:  

- Fent possible la continuació del carrer de la Feixa Llarga cap al sud, travessant la nova C-31 
en pas superior amb rotonda. 

- Tancar l’anella de la continuació  de la rambla de Marina amb un sistema més urbà i enllaçant 
fins la continuació del carrer de la Feixa Llarga per a garantir la connexió dels nous 
aprofitaments amb la ciutat que es proposen. 

- El carrer de les Ciències assumeix un paper transcendental en la mobilitat, tal com ja es va 
preveure en el Pla director de mobilitat sostenible de l’Hospitalet, en la seva condició d’eix 
paral·lel de reforç dels laterals de la Granvia. D’altra banda, aquesta via es es  perllongarà 
amb dos ponts, un que superarà la ronda Litoral proporcionant connexió amb el Prat de  
Llobregat i un altre que superarà les vies del tren, provisional fins que aquestes es soterrin, 
que connectarà amb la zona de Granvia Sud. 

- Es manté la connexió del polígon de la zona franca amb la ronda, mitjançant un nou enllaç de 
radi 45,5m i pendent aproximada del 3% que millora l’actual per tal de no interferir en la 
mobilitat del polígon. L’enllaç d’aquest polígon amb la Granvia es planteja a partir d’una nova 
avinguda, tot mantenint un enllaç segregat sobre el mateix carrer, de configuració 
volgudament urbana a partir de la qual conformar els nous desenvolupaments. Així 
s’aconsegueix que aquest tram, continuació de la rambla de Marina, eix vertebrador de la 
ciutat, finalment s’incorpori a la xarxa urbana local, millorant la imatge i lògica de 
funcionament actuals, més pròpies d’un vial interurbà. 

- La resta de viari es va relligant, seguint les traces naturals i connectivitat lògiques. S’utilitzen 
les habituals rotondes, similars a les ja existents a la part ja consolidada, de contrastat bon 
funcionament. El Projecte preveu consolidar la connectivitat nord-sud amb la prolongació de la 
rambla de la Marina, del carrer de la Feixa Llarga fins a connectar amb el carrer 3 de la Zona 
Franca i la ronda del Litoral i l’eix de l’avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge i el camí de 
Cal Pau Redó que passa de ser un pont sobre la Granvia a ser una via urbana a peu pla. 
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Aquesta simplificació de l’estructura viària allibera una part dels sòls que el PGM preveu com a 
reserves de vialitat i permet, amb la previsió de nous sostres, el finançament dels dos grans objectius 
del document: l’obtenció dels espais lliures de Cal Trabal i l’execució de les infraestructures. 

Així mateix, el PDU assumeix que els projectes d’infraestructures continguin mesures per a la seva 
integració paisatgística i per minimitzar els impactes ambientals actuals i futurs. En aquest sentit els 
estudis previs per caracteritzar el soterrament de la C-31 han optat que la cota de la rasant no 
ultrapassi la cota zero, per tal de minimitzar els efectes en l’aqüífer, amb els efectes positius que 
mediambientalment comporta. 

Modificacions previstes a la xarxa viària bàsica  

D’acord amb la rellevància que comporta la transformació de la Granvia i la seva influència en la xarxa 
viària actual, a continuació es relacionen les intervencions de la xarxa viària futura sobre l’actual: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trams de la xarxa viària futura que presenten una modificació respecte a la xarxa viària actual. 
Font : AEMG PDU Granvia-Llobregat (2016) 

 

- (1)  Es manté, encara que a través d’una nova configuració desplaçada, el ramal d’enllaç 
entre la Ronda Litoral (sentit sortida) i la C-31 (sentit sortida), que encara que no en 
disminuirà la capacitat (i per tant, no afectarà al trànsit), si que permetrà un ús més racional 
del sòl. 

- (2)  La nova estructura plantejada permet generar una nova entrada al lateral de la Granvia 
(sentit entrada), a través de la nova rotonda de la Feixa Llarga. 

- (3)  La nova rotonda a nivell de la Feixa Llarga, de 92 metres de diàmetre, al seu pas sobre el 
soterrament de la Granvia, connecta el nord i el sud de la Granvia: permetrà un trànsit local 
més fluït. 

- (4)  Es desplaça l’entrada al lateral de la Granvia (sentit entrada), després de la rotonda de la 
Feixa Llarga, dins una lògica d’estructura viària més urbana. 

- (5-6)  En l’enllaç del nus de la Rambla de Marina (que es manté igual a l’espera del 
soterrament definitiu de les vies de ferrocarril), es realitzen diversos ajustos de les entrades 
en ambdós sentits (entrada-sortida) de les rampes a dos carrils. 

- (7)  Dins la configuració i extensió de la trama urbana al sud de la Granvia es plantegen 
rotondes en les interseccions de la nova vialitat plantejada, continuïtat de la Rambla Marina i 
el carrer de la Feixa llarga amb els carrers Ciències, Mare de Déu de Bellvitge-Camí de Pau 
Redó i carrer Número 3, provinent de la Zona Franca.  

- (8)  Es millora l’enllaç actual que connecta el carrer 3 de la Zona Franca i la Ronda Litoral 
(sentit sortida), mitjançant un nou planteig de radi de 45,5m i pendent aproximada del 3%. 

11 

9 
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Aquesta modificació permetrà que els vehicles pesants circulin de manera més fluïda i amb 
més seguretat per aquest punt. 

- (9)  Es prolonga el carrer Ciències mitjançant nous ponts sobre les línies de ferrocarril i la 
Ronda Litoral.  

- (10)  La nova configuració permet desplaçar el ramal de sortida de la Granvia a la Zona 
Franca, unint-lo amb el perllongament del carrer Ciències. Aquest fet té una segona derivada 
que és la eliminació de l’actual enllaç sentit Barcelona de C-31 a l’alçada del creuament amb 
el riu Llobregat, millorant així el funcionament de les distàncies entre entrades i sortides 
actuals i fent possible que des del Prat es pugui accedir al tronc de la Granvia. 

- (11) El pont que connecta l’avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge amb el camí de Cal Pau 
Redó, passa a ser una via urbana a peu pla sobre una de les llosses de cobriment de la 
Granvia 

Xarxa de carrils bicis 

El projecte de xarxa de carrils bici s’integra dins del conjunt d’actuacions plantejades en el Pla director 
de la bicicleta de l’Hospitalet, en la xarxa ciclable metropolitana del Pla Director de Mobilitat de la 
Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2018 (de l’ATM) i el circuit anomenat Ronda Verda, promogut 
pel Consell Comarcal del Barcelonès. 

El fet significatiu que millora la xarxa de carrils bici es la gran quantitat d’espais lliures interconnectats i 
estructura de xarxa viària que genera el PDU. 

S’ha incorporat un plànol específic de la xarxa de carrils bici que explica el manteniment de les 
funcions de la xarxa existent i prevista, tot adaptant-la i millorant-la d’acord a la nova ordenació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta xarxa Bicicletes. 

Font : PDU Granvia-Llobregat (2016) 

Gràcies a la transformació de la Granvia, es genera un nou espai lliure i de relació, a mode de 
passeig-parc lineal verd (corredor paisatgístic) al nord, que conjuntament amb les lloses de cobriment, 
dissenyades com a part d’aquest corredor,  tenen gran potència estructurant.  

L’esquema proposat per la xarxa de carrils bici pren importància a partir d’aquest Corredor verd, que 
uneix tots els espais cívics d’aquesta part de la ciutat: la rambla del Marina i – el Parc de Bellvitge-, 
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fins el futur Parc de Cal Trabal i a partir d’aquest fins al riu Llobregat, en concret fins al Parc Lúdic 
fluvial del riu Llobregat, al Prat de Llobregat; tot connectant i recollint al mateix temps, els equipaments 
existents i principals vies cíviques de l’Hospitalet, i els nous espais d’interés proposats en el PDU. 

En la mesura del possible, tenint en compte la dificultat que suposa el salt de les vies de ferrocarril 
existents, la xarxa dona continuïtat al carril bici des de la Plaça d’Europa  i la resta d’espais en xarxa 
esmentats anteriorment. Cal pensar que un cop es soterrin les vies de ferrocarril i s’arribi a la situació 
definitiva de soterrament de la Granvia, la fluïdesa de la xarxa serà totalment efectiva.  

Així també, cal esmentar la possibilitat d’ampliació de l’anomenada Ronda Verda fins fer-la arribar al 
límit amb l’espai fluvial del Llobregat, com a porta d’entrada a aquest des de la mateixa.  

Un fet que millora substancialment el circuit per a bicicletes és el que resulta del canvi de posició del 
ramal de connexió de la ronda del Litoral en el seu enllaç amb la C-31 sentit Castelldefels. Aquest 
canvi en la infrestructura permet mantenir la traça actual per a ús exclusiu de vianants i bicicletes fins 
a enllaçar amb el pont de la C-31, per sobre el riu Llobregat. L’ampliació de la plataforma d’aquest 
pont per a ús també exclusiu de vianants i bicicletes és objecte d’estudi actual de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i Sostenibilitat: -Millora local. 
Ponts i Estructures. Ampliació i condicionament del marge dret del viaducte de la C-31 sobre el riu 
Llobregat, del PK 195+100 al 195+285-, que afecta als municipis del Prat de Llobregat i l’Hospitalet de 
Llobregat..  

Cal fer esment que la distància que separa l’espai fluvial del Llobregat amb l’àrea urbanitzada de 
Bellvitge és de només uns 800m.  A la possibilitat que Cal Trabal esdevingui porta d’entrada cap als 
circuits del riu, se li afegeix, a més, el fet de la fàcil connexió amb la parada de metro de l’Hospital de 
Bellvitge i la xarxa d’autobusos municipal. 

Vial de camions 

Indirectament complementa aquesta actuació, l’anomenat -vial de camions “NUEVOS ACCESOS 
SUR FERROVIARIO Y VIARIO AL PUERTO DE BARCELONA. EJE VIARIO”, aprovat des d’abril de 
2013 i adjudicat pel Ministeri de Foment al novembre de 2014, actualment en execució.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació del vial de camions respecte l’àmbit del PDU  
i el Port de Barcelona, la zona d’activitats logístiques ZAL, la Zona Franca, el polígon Pratenc i Mercabarna 

Font pròpia (2016) 
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Aquest vial absorbirà bona part del trànsit dels camions d’entrada i sortida al Port de Barcelona, que 
no podran circular per les infraestructures actuals, la qual cosa representarà una descàrrega important 
per a la xarxa viària metropolitana. A banda, i de manera específica, cal dir que el fet de l’existència 
d’aquest nou vial evidencia una reducció del trànsit de mercaderies perilloses pel la B-10, ja que és 
aquest un dels motius de la seva construcció. 

Un cop construït aquest -vial de camions-, el Servei Català de Trànsit desviarà el recorregut dels 
camions amb mercaderies perilloses a aquest nou vial de forma immediata gràcies a l’aplicatiu XIMP. 

Altres condicionants 

Cal tenir en compte que els projectes executius d’urbanització i edificació a concretar amb posterioritat 
a l’aprovació del PDU tindran present les previsions generals d’instruments de planificació i 
programació com el Pla d’Actuació Municipal (PAM) de l’Ajuntament, el Pla director de Mobilitat 
Sostenible de l’Hospitalet, el Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21, i d’altres, tot procurant la 
congruència i l’adaptació, si s’escau, d’aquests instruments a la nova situació. 

És voluntat d’aquest document concretar les bases per intervenir en un territori que també ve 
condicionat per la implantació de grans infraestructures, un procés que continua actiu amb la 
realització dels esmentats nous accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona. Justament, un dels 
reptes més grans per abordar el desenvolupament urbanístic d’aquest territori és la juxtaposició en el 
temps i espai dels projectes infraestructurals que es van succeint, en el temps. 

- Projecte de bassa de laminació del Llobregat – Interceptors hidràulics per evitar la inundació 
de la Zona Franca. 

- Projecte del nou ramal d’ample mixt d’accés a l’estació de Can Tunis i a la nova terminal del 
Port de Barcelona pel corredor del riu Llobregat, ja executat. 

- Projecte constructiu de la cua de maniobra a l’estació Hospital de Bellvitge de la Línia 1 del 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, ja executat. 

- Projecte constructiu de tallers de via i obres a l’estació Hospital de Bellvitge de la Línia 1 del 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, ja executat. 

- Projecte d’implantació de la plataforma per a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa, en els seus diferents trams, ja executat. 

- Projecte de Cercanías de Barcelona. Nuevo acceso ferroviario a la estación de Sants de las 
líneas C-2 y C-4”, pendent d’execució. 

- Pla especial d’infraestructures corresponent al projecte anomenat Gasoducte l’Arboç-Planta 
de Barcelona (ENAGAS). 

En conjunt aquestes previsions haurien de millorar substancialment la competitivitat del territori, tot i 
l’evidència que alguns d’aquests projectes fracturen físicament l’espai. El desenvolupament de les 
previsions del Pla director no s’ha de veure afectat per la dinàmica d’aquestes infraestructures però en 
la mesura del possible col·labora a integrar-los en una visió de conjunt, amb independència del termini 
de la seva execució i avaluant la seva incidència final en l’espai per tal de poder integrar els factors 
que d’alguna manera poden condicionar la reordenació del segon tram de la Granvia. 

 



Aprovació inicial. Juny 2016 

 

PDU DE L’ÀMBIT GRANVIA-LLOBREGAT 

2.2.  MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ                                                                                                                                                                                                15 

 

2.4. Transformació urbanística en el territori adjacent a la Granvia 

La proposta preveu una sèrie d’actuacions destinades a la generació de sòl per acollir activitat 
econòmica, amb repercussió sobre el teixit econòmic de la ciutat i l’àrea metropolitana, ampliant la 
força qualitativa i quantitativa del Districte Econòmic Granvia l’Hospitalet, amb la localització d’usos 
econòmics i equipaments de caràcter avançat. 

La gran quantitat d’espai lliure públic que es conserva permet oferir estàndards d’alta qualitat urbana, 
alhora que són la base de relacions cíviques i ambientals envers a les preexistències: l’espai lliure de 
Cal Trabal, la resta d’espais públics urbans de l’Hospitalet i l’entorn natural immediat del riu Llobregat. 

La transformació de la Granvia, com a eix de centralitat metropolità i la seva conversió en via urbana 
amb ordenació funcional i volumètrica, implica la configuració d’una nova façana a la Granvia, avui 
inexistent, convertint-se en un dels principals objectius del Pla. 

Al mateix temps, el Pla planteja una estratègia de recolzament de l’activitat econòmica lligat a l’accés i 
visibilitat des de les infraestructures d’alta capacitat, construint dos nous centres de referència a nivell 
metropolità: el més important, situat al sud de la Granvia, en la intersecció amb la Ronda Litoral; i un 
segon que s’aprofita de les sinergies generades pel primer i de la renovació de ciutat, situat al nord de 
la Granvia en l’encreuament de la Ronda Litoral i la Ronda de Dalt.  

Els dos centres es convertiran en referències a escala territorial, en les via d’accés a la gran ciutat 
central metropolitana des de l’aeroport i les rondes, dins un ritme pautat de transicions, recolzat en 
l’espai lliure del Cal Trabal.     

Reconstruir les façanes nord i sud de la Granvia 

Al nord-oest de la Granvia, la façana actual és el resultat d’una configuració aleatòria i discordant de 
tot un seguit de volums importants: l’Hospital de Bellvitge, l’Hotel Hesperia, els mateixos edificis 
residencials del barri de Bellvitge i d’altres d’existents que no segueixen directrius en relació a l’eix de 
la gran avinguda, ni pel que fa a alineacions ni en alçades.  

En aquest sentit, el Pla persegueix aconseguir una nova ordenació en conjunt de tot el front nord, a 
partir del nou espai lliure generat per la pròpia transformació de la Granvia i l’apropiació dels terrenys 
al sud de Cal Trabal que donen front a la mateixa, avui desnaturalitzats, resultat de la construcció de 
la cua de maniobres de la línia L-1 del metro. En aquest terrenys es desenvoluparà un nou creixement 
que recolzarà la continuïtat edificatòria, donant sentit i singularitat a la façana que requereix una via 
d’aquestes característiques.  

Es proposa un nou ordre de composició arquitectònica entre l’edifici principal de l’antic Hospital de 
Bellvitge, l’Hotel Hesperia i la torre proposada, nova referència del centre hospitalari i de recerca de 
Bellvitge. Es tracta d’una nova configuració a partir de les preexistències que genera, no tan sols 
elements de referència a nivell territorial, sinó que planteja la generació d’espais de relació 
interrelacionats, que a la vegada, construeixin ciutat a l’entorn de la secció de la nova avinguda. A 
partir d’aquests, el nou desenvolupament al sud de Cal Trabal seguirà la mateixa lògica: estructurant-
se a partir de les vies principals, Granvia i ronda litoral, els nous espais de relació volgudament 
generats i la permeabilitat cap al Parc i l’espai lliure del seu entorn.. 

La façana sud-est és un altra oportunitat per oferir una coherència al conjunt i dotar-la de personalitat 
pròpia. L’hospital Duran i Reynals, alineat avui ja amb la Granvia, se situa en la part central i és un 
primer focus al voltant del qual s’ha de produir una nova ordenació. L’alineació a la Granvia serà tant 
important com els espais de relació que es generin articulats amb la façana nord i el gran passeig-
corredor verd.  

És un objectiu fonamental del Pla el d’articular el territori i preveure els creixements en continuïtat amb 
els teixits urbans actuals, possibilitant la generació de nous espais de centralitat i referència que 
dinamitzin la ciutat. Així com fer compatibles les noves propostes amb els planejaments aprovats 
anteriorment, especialment pel que fa a l’Hospital Duran i Reynals, atenent en conjunt a ambdós: el 
PE aprovat i aquest PDU, d’acord a criteris de conjunt, pel que fa a la composició, posició i ordenació 
finalista de les edificacions. 
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El desenvolupament dels territoris adjacents al tram de la Granvia entre el nus de la Marina i la ronda 
del Litoral s’han plantejat seguint els següents criteris: 

- L’organització interna i mobilitat dels sectors ha respost a la nova ordenació viària de la 
Granvia per tal que quedin integrats en el nou model urbanístic. 

- Cada sector s’ha desenvolupat mitjançant les figures de planejament i els sistemes d’actuació 
fixats en l’apartat de gestió d’aquest document i sota les condicions particulars en funció de la 
seva situació i potencial. 

- L’edificació i els materials emprats hauran de respondre al màxim nivell d’arquitectura en 
consonància a l’entorn de centralitat que s’està generant. 

- Per atendre el creixement de la mobilitat local i supramunicipal atreta per la creació d’activitats 
i equipaments, les propostes de dotació de transport públic s’han dimensionat en conjunt 
mitjançant el corresponent estudi sectorial. 

- A cada sector s’atribueixen els usos (econòmics i d’equipaments) que hauran d’enriquir la 
ciutat en complexitat i diversitat. 

- Les zones verdes qualificades i els espais lliures públics o privats enjardinats que es disposen 
en cada sector conformen un espai verd global, que articulant-se sobre la Granvia, 
harmonitzen l’acoblament dels sectors. 

- L’escala metropolitana de l’eix de la Granvia s’ha aprofitat per a la instal·lació i potenciació de 
serveis i d’equipaments que estan ben connectats, ja no només a la nova avinguda sinó 
també als teixits urbans de la ciutat de l’Hospitalet. 

- L’assignació dels tipus d’edificació, de les intensitats i dels tipus d’usos a localitzar en el 
conjunt dels sectors és un element clau per assolir el desenvolupament harmònic i solvent de 
l’eix de la Granvia. 

Millorar la connectivitat de Bellvitge 

El barri de Bellvitge, amb una població de més de 26.000 habitants, per la seva pròpia concepció, va 
néixer com una actuació urbanística aïllada de la resta de la ciutat. Més concretament, una barrera, al 
nord, el ferrocarril, i al sud, la pròpia C-31-Granvia, tallava la connexió urbana amb els territoris de 
l’entorn. 

Internament la connectivitat del barri ha anat millorant amb actuacions de reurbanització en general i 
de la rambla de la Marina en particular. L’execució pendent del planejament de la MPGM de la 
carretera del Mig, on es preveu la transformació mitjançant la formulació de diversos plans de millora 
urbana, l’aparició d’un passadís de teixit residencial entre el Centre ciutat i Bellvitge en mig d’illes 
ocupades actualment per usos industrials, acabarà de reforçar la millora de connectivitat urbana. 

Amb el projecte d’intervenció en la Granvia s’ha de superar la frontera pel sud que imposa la C-31 
actualment. Bellvitge, d’aquesta manera guanyarà façana urbana i complexitat en les relacions de 
ciutat.  

De fet aquest procés es va iniciar amb les actuacions ja executades, com són el Parc de Bellvitge i la 
Porta Llobregat, composta per l’Hotel Hesperia, més part de comerç i equipaments.  

La creació del nou vial paral·lel al lateral de la Granvia permetrà traçar un passeig-corredor verd amb 
una gran potència estructurant, que relligarà l’eix de la rambla de la Marina / Parc de Bellvitge amb el 
previst Parc de Cal Trabal i el riu Llobregat regenerat. 
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2.5. L’ordenació dels espais lliures. Passeig-corredor verd i Parc de Cal Trabal 

Pel que fa a l’ordenació dels espais lliures, un criteri general ha estat el manteniment de les reserves 
qualificades com a espais lliures actuals, tot articulant-les com a nexe de relacions dins el territori, 
aportant beneficis paisatgístics, ambientals i socioculturals. El PDU planteja la gestió del sistema 
d’espais lliures pendent d’obtenció des de l’aprovació del PGM, l’any 1976.  

En general, el PDU Granvia-Llobregat preveu un augment de la superfície destinada a verd públic 
vers la contemplada al planejament vigent, i articula la creació del Parc de Cal Trabal per assegurar la 
preservació del patrimoni agrícola com a espai no edificat i destinat a l’ús públic. A les més de 50ha, 
que preveu el PGM, s’afegiran un 6% més d’espais qualificats de zones verdes. 

Espais lliures públics 

El PGM de 1976 va considerar, des del seu inici, els terrenys de Cal Trabal com a sòls urbanitzables 
no programats, destinats a sistemes públics de zones verdes, clau 6c, amb el propòsit d’obtenir un 
futur parc dins l’àmbit, però fins avui no s’han pogut desenvolupar els instruments per executar 
aquestes previsions.  

La situació actual de bloqueig en l’obtenció d’aquest parc mostra l’efecte de la manca d’adequació del 
PGM als mecanismes de gestió d’aquests sistemes. La present proposta de PDU permet donar impuls 
per superar aquesta situació i així assegurar tan la creació del Parc de Cal Trabal, com mantenir i 
gestionar per a l’ús públic la resta de previsions fetes pel PGM, amb la qualificació d’espai lliure i 
equipaments, hores d’ara terrenys de titularitat privada, amb un ús més o menys definit. El fet és que 
malgrat que molts dels terrenys siguin avui d’ús agrícola no es pot garantitzar el seu manteniment, 
bona conservació i accessibilitat com espais lliures, precisament per ser de titularitat privada. 

El PDU Granvia-Llobregat garanteix, mitjançant mecanismes de gestió urbanística, la seva obtenció 
com a sistema públic de zona verda, clau 6, tal i com preveia el PGM des de l’any 1976. D’aquesta 
manera la ciutadania sí podrà gaudir de l’ús públic directe d’aquests espais, que la figura de zona 
verda - parc públic sí assegura. 

El PDU Granvia-Llobregat permet, doncs, per fi, configurar una veritable gran àrea d’espais lliures –
públics- en el límit del terme municipal, i sempre amb especial relació amb el corredor fluvial/ecològic 
del riu Llobregat.  

Així, un dels objectius principals del PDU és el de convertir els terrenys de l’àmbit de Cal Trabal i 
l’entorn de les masies existents de Cal Trabal, Cal Massover Nou i Ca l’Esquerrer en un gran parc al 
servei de la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat. La finalitat és assegurar la preservació d’aquest 
territori com a espai definitivament no edificat i destinar-lo al ús públic, tot conferint una rellevància 
especial a les masies existents dins aquest espai. 

Parc de Cal Trabal 

A l’àmbit de Cal Trabal, la proposta de creació d’un nou parc públic de com a mínim 25ha assegura la 
preservació de la identitat, història i usos d’aquest territori singular, com a espai no edificat, memòria 
agrícola de l’Hospitalet de Llobregat i definitivament destinat a l’ús públic. 

El PDU ha analitzat i ha posat en valor les característiques actuals dels terrenys, el patrimoni agrícola, 
arquitectònic  i natural, paisatges actuals i la possibilitat de connectivitat ecològica, per  la qual cosa 
normativitza tot una sèrie de criteris d’intervenció que no només afecten el terrenys en si, sinó els 
adjacents de l’entorn. Un dels punts que preveu la normativa és la formulació posterior d’un Pla de 
Gestió del Parc que coordini, en conjunt, totes les intervencions que s’hi esdevinguin. Aquest Pla 
possibilita l’oportunitat de participació de la ciutadania, en la materialització i formalització del futur 
Parc, a partir dels criteris definits en aquest PDU 

Les masies incloses dins de l’àmbit degudament rehabilitades seran elements que ajudin a conservar-
ne els valors patrimonials, ambientals, naturals i culturals d’aquest territori.   

El mateix Pla preveu, en continuïtat amb el passeig-corredor verd generat a partir del cobriment de la 
Granvia, una franja mínima de 35-40m en el límit de les actuacions que connecti directament amb 
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l’accés al Parc Fluvial. El Pla alhora es determina com a necessari i imprescindible provocar 
permeabilitats a partir dels espais no edificats privats, en xarxa amb la resta d’espais lliures 
determinats pel Pla i els focus principals de relacions, com són els equipaments. 

Els terrenys que engloba el nou Parc connecten l’esmentat passeig-corredor verd, al sud-est,  fins a la 
masia de Ca l’Esquerrer Nou, al nord, alhora en continuïtat amb el corredor verd previst a Cornellà, de 
manera que es converteix en una de les àrees més importants d’espai lliure públic dins de l’estructura 
d’espais lliures a l’àrea metropolitana. 

Cal Trabal esdevé, en la proposta del PDU, doncs, en un nou espai de relació social a nivell de ciutat, 
gran reserva no edificada i espai de transició i porta d’entrada a l’espai fluvial del riu Llobregat.  

En particular, el PDU determina el manteniment dels elements i funcionalitat propis de l’origen agrari 
de cal Trabal i posar-los en valor per tal de mantenir la memòria històrica del lloc: tipus la parcel·lació, 
la conservació dels camins històrics, els sistemes de reg i la possibilitat d’espais destinats a horts 
urbans. 

El PDU proposa incorporar normativament la necessitat d’emprar espècies autòctones i adaptades 
bioclimaticament a la zona, així com la prohibició d’introduir espècies exòtiques reconegudes com a 
invasores. La creació del Parc de Cal Trabal com a espai lliure i no edificat, garanteix el manteniment 
dels hàbitats de les espècies d’aus.  

Cal dir que, considerant la importància actual en termes paisatgístics i ambientals de l’espai de Cal 
Trabal, cal destacar que les àrees que el PDU Granvia-Llobregat qualifica com a edificables (centre 
direccional) són majoritàriament àrees actualment antropitzades, que acullen usos diferents als 
agraris, i per tant, amb la proposta del PDU no es malmet el valor de dit espai. Tot al contrari, amb el 
PDU Granvia-Llobregat es garanteixen els paràmetres d’espècies vegetals, textures, gra del mosaic, 
etc, adequats per a assolir una òptima qualitat urbanística i paisatgística de la proposta, conservant la 
memòria històrica del lloc i respectant el seu origen agrari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imatge indicativa de l’ordenació proposada. 
Font : PDU Granvia-Llobregat (2016) 
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Passeig-corredor verd 

Les noves lloses de cobriment, aconseguides gràcies al soterrament de la C-31, en conjunt amb la 
proposta de nou espai verd lateral paral·lel a la Granvia, de configuració lineal, des de la rambla de la 
Marina fins al riu Llobregat, conformen un nou passeig-corredor verd, parc de dimensions 
considerables, per a convertir-se en referent d’aquest lloc de la ciutat.  

Aquest corredor es converteix en el veritable espai d’articulació entre els diferents desenvolupaments i 
intervencions proposats pel Pla, al nord i sud de la Granvia. 

En aquest sentit, el PDU Granvia-Llobregat defineix com una actuació pròpia la millora de la 
connectivitat de Bellvitge amb el riu Llobregat. A tal efecte, aquesta franja-corredor té la funció 
estructurant de traçar una continuïtat verda que relliga la façana urbana del barri de Bellvitge, l’actual 
Parc de Bellvitge, els equipaments actuals i futurs, el previst Parc de Cal Trabal i el riu Llobregat. És a 
dir, es conforma un corredor paisatgístic que connectarà la ciutat amb el riu Llobregat. 

Al mateix temps s’han dissenyat tot un entramat de corredors biològics amb l’objectiu de relligar els 
espais existents de valor natural de la ciutat amb els nous proposats i l’entorn immediat del parc fluvial 
i agrari del riu Llobregat.  

A nivell paisatgístic, cal remarcar la simplificació del nus viari Granvia-Ronda Litoral, que aporta 
beneficis evidents en el conjunt de l’espai i permet la continuïtat del corredor verd fins el Parc de Cal 
Trabal. 

Simultàniament es proposa una xarxa de connexions per a vianants independent de la viària rodada, 
dins les illes edificades de nova creació, que recolza i potencia el seu valor: Es preveu que els espais 
no edificats al voltant de les edificacions es constitueixin com a veritables espais de relació entre les 
mateixes construccions i amb la resta de l’entorn, en especial en el que es refereix a les connexions 
amb els equipaments i els espais lliures. En aquest sentit, es posa èmfasi en la necessitat del lligam 
entre l’accés a l’Hospital de Bellvitge i els nous centres d’activitat que en permetin fomentar les 
interdependències, i amb el Parc de Cal Trabal, de manera que aquests espais privats però d’ús 
públic ampliïn la possibilitat d’accessos i visuals cap als espais lliures i siguin permeables des del 
passeig-corredor verd. La consideració d’aquests aspectes millorarà la qualitat de l’espai privat, 
integrant-lo plenament a la ciutat.    
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2.6. Els equipaments 

Hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals 

A l’entorn de l’àmbit del Pla, se situen els dos grans hospitals, Bellvitge, que també és universitari i 
centre d’investigació, i Duran i Reynals de l’Institut Català d’Oncologia, localitzats a pocs centenars de 
metres l’un de l’altre, que generen una sinergia apte per potenciar aquest territori com a pol sanitari-
assistencial, educatiu i de coneixement. Es compta amb la possibilitat de complementar-lo i ampliar-lo 
amb la creació de noves instal·lacions que acullin activitats avançades en el camp de la salut amb 
recerca biomèdica i biotecnològica tant dels hospitals com de la universitat i els departaments 
d’investigació i desenvolupament d’empreses del sector sanitari i/o altres de complementaris. 

D’acord amb la planificació del Servei Català de la Salut i la Universitat, tant el centre hospitalari de 
Bellvitge, com l’Hospital Duran i Reynals han emprés projectes de millora i ampliació de les seves 
instal·lacions. Diversos projectes ja s’estan duen a terme en relació amb la millora i l’ampliació dels 
equipaments actuals situats a aquesta àrea: l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Institut Català 
d’Oncologia, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, l’Institut de Recerca Oncològica, l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, la Facultat de Medicina-Odontologia i Infermeria. 

Tot i amb això, el desenvolupament de futures noves instal·lacions per a activitats empresarials en el 
camp de la salut, requereixen un encaix urbanístic més enllà del planejament vigent i un tractament 
integral dins de la transformació de la Granvia. Per això, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ja va 
formalitzar un Pla especial d’ordenació d’usos i edificabilitat en l’àmbit a l’entorn del Duran i Reynals, 
de poc més de 55.000 m², aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el desembre 
de 2009 i la modificació del PGM del Campus de les ciències de la salut de Bellvitge al 2010. 

En aquest sentit, les propostes del PDU s’adeqüen a les previsions d’ambdós Hospitals i n’exclouen o 
ajusten els límits dels desenvolupaments ja aprovats. No obstant, tenint en compte la importància de 
les intervencions i el seu resultat envers a les noves façanes de la Granvia, el Pla proposa 
compatibilitzar la composició, posició i ordenació de les noves edificacions en coordinació a les 
proposades pels planejaments aprovats i les preexistències. 

L’Hospital de Bellvitge disposa de la possibilitat de creixement addicional a la que ja té en marxa en 
terrenys situats al nord de la Granvia, complementaris al conjunt existent.  

L’Hospital Duran i Reynals té opcions d’ampliar les seves instal·lacions en terrenys situats paral·lels a 
la Granvia, en continuïtat amb les edificacions existents, com també en les illes de nova creació 
ubicades entre ell mateix i les vies ferroviàries que proposa aquest PDU. 

Al mateix temps, la proposta ofereix espais suficients complementaris per a complir les expectatives 
d’ampliar, encara més, d’ambdós hospitals, i prou flexibles per donar diferents opcions alhora de 
gestionar els diferents plans urbanístics que encara no s’han desenvolupat.  

A un nivell de més concreció, s’ha estudiat l’entrada a l’antic edifici alt de Bellvitge, des de la nova 
xarxa urbana plantejada pel Pla, tot mantenint inalterada l’estructura de moviments interna i la major 
part d’espai possible destinat a aparcament, però aprofitant la possibilitat de racionalitzar millor 
aquests, i provocar espais de relació urbana i continuïtat que afavoreixen tant als equipaments 
existents, com a les diferents propostes del PDU. 

Equipaments comunitaris i dotacions existents 

Pel que fa als equipaments i dotacions existents, el PDU reconeix les preexistències, aquests 
s’identifiquen amb la clau 7 en els plànols d’ordenació i són els següents: 

-  Tanatori Granvia: Aquest equipament comunitari comprèn l’edifici destinat a tanatori, amb les sales 
de vetlla i cerimònies, així com els seus annexes destinats a crematori i aparcament de vehicles. 

La seva localització dins la part interior de la zona verda ve donada en el -PE d’ordenació del sector 
delimitat per la Granvia i els accessos al cinturó del litoral-, aprovat definitivament al 1992. En aquest 
document es justifica el seu emplaçament per raó de la bona comunicació viària, la proximitat al 
transport públic (metro i autobús) i als serveis hospitalaris de l’entorn 
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-  Equipament esportiu i recreatiu del camí de Cal Pau Redó: Comprèn el Club municipal de tenis, 
instal·lacions de futbol sala, piscines i usos de restauració i recreatius complementaris.  

En el mateix -PE d’ordenació del sector delimitat per la Granvia i els accessos al cinturó del litoral-, 
aprovat definitivament al 1992, és on s’adeqüen i adquireixen les instal·lacions del Tenis Granvia per 
part de l’administració.  

- Els equipaments confrontats amb l’Hospital de Bellvitge que son titularitat de la Generalitat de 
Catalunya.  

-  Deixalleria i Parc de sanejament: Es tracta d’un servei tècnic destinat a les instal·lacions de gestió 
de residus.  

Aquestes instal·lacions es van desenvolupar a partir del -Pla especial de concreció del tipus 
d’equipament i ordenació al carrer d’Arquímedes entre la carretera del Mig i la travessia Industrial de 
l’Hospitalet de Llobregat-, aprovat definitivament el 17 de desembre de 1997,  el qual va ser declarat 
en part nul pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció tercera, en la sentència 272/2004 de 
13 d’abril.  

La sentència motiva l’anul·lació per considerar que el parc de sanejament no té un abast 
supramunicipal i per tant el pla especial situa una instal·lació que té un interès local en un equipament, 
que una MPGM anterior, va qualificar d’equipament metropolità i a més a més té un caràcter 
marcadament industrial.  

Seguint l’argumentari anterior, i tenint en compte l’objectiu i funcionalitat dels equipaments presents 
dins l’àmbit del Pla, el PDU qualifica tots els equipaments de l’àmbit amb caràcter local i no 
metropolità, sense perjudici que la seva gestió pugui ser acordada per l’ajuntament amb altres 
organismes públics.  

Respecte al parc de sanejament es correspon amb les instal·lacions logístiques necessàries i 
imprescindibles de suport al servei de recollida de residus urbans, que és un dels serveis que 
obligatòriament han de prestar tots els municipis, d’acord a l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985 de Bases 
del règim local. 

A més a més amb posterioritat al dictat de la sentència del TSJC, el Reglament de la llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, va desenvolupar l’article 34.5 del TRLUC 2005 definint el 
sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, entre els quals es troben els serveis tècnics que 
comprenen, entre d’altres, “els parcs de maquinària i les instal·lacions de gestió de residus i 
sanejament” (article 33.3 RLUC). 

Per la qual cosa la qualificació urbanística que estableix el PDU a aquestes instal·lacions és la de la 
clau 4, modificant la clau del planejament vigent (7c) corresponent al sòl destinat a equipaments 
comunitaris existents i de nova creació d’interès metropolità, ja que la realitat de l’edificació construïda 
-en ple funcionament- i de la urbanització del complex de la Deixalleria Municipal i del Parc de 
Sanejament atorga a aquesta peça de sòl un caràcter d’equipament netament local. 

Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació 

El PDU determina l’ampliació d’equipaments comunitaris i dotacions de caràcter local.  

La  proposta principal és la d’incloure les masies situades en els terrenys de Cal Trabal, com a 
equipaments de suport i potenciació del Parc.  

La resta d’equipaments de nova creació són ampliacions dels existents.  Aquests  s’assenyalen amb 
un 7* en els plànols d’ordenació i són els següents: 

-  Les masies de Ca l’Esquerrer, Cal Trabal, Cal Masover Nou i el seu entorn. Aquestes tres 
masies catalogades en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de l’Hospitalet 
s’obtindran per cessió al municipi i els costos de les seves rehabilitacions també es preveuen a càrrec 
de la administració actuant que ho destinarà part dels recursos obtinguts de la cessió del 15% de 
l’aprofitament urbanístic. 

Totes tres tenen interès en relació a la seva vinculació al nou Parc i el valor històric agrícola del 
mateix, entenent que no es possible la seva desvinculació del destí dels terrenys dels quals han 
format part des de sempre. De la mateixa manera, la seva rehabilitació i adequació es faran amb la 
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finalitat de donar suport a les activitats i propòsits del Parc. Per la mateixa raó, l’espai lliure al voltant 
de les masies tindrà la mateixa consideració que la resta del Parc i es regirà per les condicions 
específiques determinades en la normativa pel parc de Cal Trabal. 

 - Esportius: Comprèn els terrenys situats a ponent i al sud de les instal·lacions esportives del camí 
de Can Pau Redó.  

S’aprofita la nova estructura viària proposada pel Pla, en anella, continuació dels carrers de la Feixa 
Llarga i la Rambla de Marina, per conformar un nou espai que possibiliti l’ampliació de les 
instal·lacions existents 

El PDU, a banda, determina una nova vialitat que permet millorar l’accessibilitat a les instal·lacions.  

Per tal d’adaptar/ampliar les instal·lacions caldrà formular i aprovar el Pla Especial corresponent. 

- Subcentral elèctrica: Es preveu un nou espai destinat a serveis tècnics (clau 4) en continuïtat amb 
els existents del centre transformador d’ENDESA/REE.  

Aquest emplaçament es determina per proximitat amb les instal·lacions existents, evitant de malmetre 
els terrenys amb més valor ambiental i paisatgístic o que són estructurants dins la lògica de la xarxa 
d’espais lliures proposada pel Pla.  

Aquest nou espai se situa al costat del Parc de Cal Trabal i, d’acord amb les seves particularitats i 
valors, cal que la seva ordenació es faci d’acord amb els criteris d’integració i relacions establertes en 
la normativa del Pla, específiques per Cal Trabal, sobre tot pel que fa al tractament de la tanca que els 
limita.  
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2.7. Xarxes bàsiques de serveis urbanístics 

El soterrament de les línies elèctriques i la millora del col·lector de la Vall del Poble per compatibilitzar-
ho amb el soterrament de la Granvia, generen un gran impacte en el desenvolupament del PDU de la 
Granvia i que es descriu a continuació 

2.7.1. Soterrament de les línies elèctriques  

Les actuals línies elèctriques i les torretes d’alta tensió, amb alçades que oscil·len entre els 15 i els 40 
metres,  suposen un fort impacte visual. El seu soterrament suposarà un important guany per al 
conjunt del municipi: per una banda, tenint en compte l’ús dels terrenys de Cal Trabal com a Parc 
públic i l’avantatge de l’ús màxim dels terrenys pel desenvolupament del PDU i, sobretot, reduirà 
l’impacte visual i el soroll per descàrregues disruptives en aïlladors i conductors, disminuint o fins i tot 
eliminant el risc que suposen per a les persones i l’avifauna, a més d’implicar la modernització de les 
pròpies instal·lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuals de les torretes d’alta tensió en l’àmbit de Cal Trabal. 
Font pròpia (2016) 

Les principals xarxes aèries afectades per l’ordenació son:  

a. Red Elèctrica de España (REE):  Les línies L/E 220 kV Hospitalet-Viladecans i la L/E 220 kV 
Hospitalet-NudoViario, que afecten principalment al desenvolupament del Sector 2,  i per les 
que es preveu  la seva adaptació a través de soterrament mitjançant una conversió aèria-
soterrània en el recolzament número 27 de REE, reconduint les noves línies a través del  
camí de servei de la bassa de laminació existent fins entrar dins de l’àmbit del PDU a la 
rotonda del carrer Feixa Llarga i a partir d’aquí i  a través de la vialitat interna del PDU 
reconduir-les fins a la Subestació de l’Hospitalet. Aquest soterrament es preveu a través d’una 
traça indicativa que es consensuarà amb REE i que es desenvoluparà amb posterioritat en el 
projecte d’urbanització.  

b. Endesa: Les xarxes de 110kV, 45 kV i 25kV que existeixen al Parc de Cal Trabal i que 
afecten principalment als Sectors 2 i 3, s’hauran d’adaptar a través de la vialitat existent o la 
nova ordenació, i  en el seu cas a través pels camins proposats als espais públics fins a la 
subestació d’Endesa de L’Hospitalet. 

 També es preveu el soterrament del 2 circuits aeris de 25kV, paral·lels a la via del tren , i que 
 afecten a la vialitat del Sector 1 

Aquests soterraments s’han previst en el PDU i es reflecteixen de manera esquemàtica i indicativa en 
els plànols d’ordenació O.07.4 relatius a la xarxa de serveis urbanístics - Electricitat, la disposició 
definitiva es consensuarà amb el titular de les línies elèctriques amb posterioritat en el projecte 
d’urbanització. 

Les principals xarxes soterrades afectades per l’ordenació son: 
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a. Red Elèctrica de España:  La línia soterrada de transport d’energia elèctrica a 220 kV, 
Hospitalet-Motors  es preveu que quedi  afectada pel soterrament de la C-31, adaptant-la, 
consensuadament, amb REE a la ordenació prevista. 

b. Endesa: Les xarxes existents al carrer Feixa Llarga, al lateral de la C-31 i les existents a 
dintre de l’àmbit del sector 1 que quedin afectades per la nova ordenació i el soterrament de la 
C-31 s’adaptaran a la nova ordenació a través de la vialitat proposada.  

Aquests soterraments s’han previst en el PDU i es reflecteixen de manera esquemàtica i indicativa en 
els plànols d’ordenació O.07.4 relatius a la xarxa de serveis urbanístics - Electricitat, tot haver-se de 
consensuar definitivament  amb  REE i/o  Endesa amb posterioritat en el projecte d’urbanització. 

2.7.2. Xarxa de drenatge i sanejament 

La xarxa de sanejament ve condicionada per les infraestructures hidràuliques presents a l’àmbit. Així 
s’ha de considerar que una part dels vials que limiten al sector ja tenen xarxes existents, totes elles de 
caràcter unitari.  

D’altra banda existeixen els grans col·lectors que travessen l’àmbit, essent en sentit mar-muntanya, el 
col·lector de la Riera de la Creu, que passa pel nus de Marina i el col·lector de la Vall del Poble. 
Aquest últim ja es objecte de desviament per les obres de soterrament de la C-31, contemplades en 
l’Avantprojecte de soterrament de l’autovia C-31 i accessos, entre el carrer Miquel Hernández i la 
Ronda Litoral (B-10) a l’Hospitalet de Llobregat, tenint cura de definir el nou traçat coincidint amb la 
alineació dels vials definitius en el PDU. 

En sentit transversal ens trobem el col·lector Interceptor de la Zona Franca (IZF), que intercepta les 
aigües pluvials dels anteriors i les condueix al Riu Llobregat a través de la bassa de laminació 
construïda al seu costat. Aquests grans col·lectors són els punts d’abocament de la xarxa projectada 
per drenar l’àmbit de projecte. S’ha de tenir en compte que els col·lectors de la Riera de la Creu i de la 
Vall del Poble tenen caràcter unitari. Però que l’IZF només porta aigües pluvials des de la seva 
intersecció amb el de la Vall del Poble. Les aigües residuals es separen per diversos sobreeixidors  
sistemes de comportes de manera que segueixen el seu recorregut cap a la Zona Franca a través de 
la continuació dels col·lectors Riera de la Creu i Vall del Poble, aigües avall de l’IZF.  

Aquesta estructura determina la possibilitat que una part de l’àmbit del Sector 1 es pugui dotar d’una 
xarxa separativa , millorant la xarxa existent amb una nova xarxa de sanejament d’aigües residuals 
que connectarà amb el tram del col·lector de la Vall del Poble que discorre directament a la 
Depuradora de El Prat  i  la reducció de  l’aportació d’aigües pluvials destinades a la depuradora de El 
Prat de Llobregat mitjançant una xarxa d’aigües pluvials que es connectarà amb el col·lector 
Intercepctor de la zona Franca i conduirà les aigües pluvials al riu Llobregat.  

Donat que la configuració del terreny és molt planera, els col·lectors de la xarxa hauran de tenir 
pendents longitudinals molt baixes i es defineixen amb materials plàstics per augmentar la seva 
capacitat, plantejant en algun punt la possibilitat de utilitzar estacions de bombament. Així, els 
col·lectors  de diàmetres inferiors de ø1200 mm es preveuen amb polietilè d’alta densitat i els 
superiors amb polièster reforçats amb fibra de vidre. 

El dimensionament definitiu dels tubs resta pendent dels càlculs del projecte d’urbanització, als quals 
tindran en compte que la limitació de velocitat no sigui superior a 6m/s en regim d’aigües pluvials i 
unitaris i  en residuals la velocitat estarà compresa entre 3m/s i 0,6 m/s. 

Respecte a la generació de les aigües pluvials, no es preveu un increment de l’escolament degut que 
actualment hi ha implantats usos que suposen una impermeabilització del sòl, però el projecte 
d’urbanització definirà totes les mesures per disminuir l’escolament superficial. 

Respecte a les aigües residuals, es preveu seguir les recomanacions de l’ACA per estimar els càlculs 
de les aigües residuals generades i que son: 

- 3 habitants per habitatge 

- 200 litres/persona dia 

- 150 habitants equivalents per hectàrea urbanitzada de sòl industrial 

- 50 habitants equivalents per hectàrea urbanitzada de sòl terciari. 
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S’estima que el cabal generat vagi destinat a la depuradora de El Prat de Llobregat la qual es troba al 
voltant del 77% de la seva capacitat i es preveu que tingui capacitat per assumir aquests cabals 
generats. 

El projecte d’urbanització que es desenvoluparà més endavant fixarà la solució definitiva i estimarà les 
despeses associades a les infraestructures de sanejament o ampliar les ja existents tenint com a 
model de referència l’adequació prevista dintre del Programa de Sanejament d’aigües residuals 
Urbanes 2005 (PSARU), de l’Agencia Catalana de l’Aigua. 

2.7.3. Xarxa bàsica d’Aigua potable 

La demanda de consum d’aigua potable es calcula d’acord amb els següents criteris: 

· 3 Habitants per habitatge 
· 200 litres/persona i dia 
· coeficient punta 3 
· Consum Centre direccional  0,3 l/s/ Ha 
· Consum espais lliures 0,10 l/s/Ha 
· Sistema d’equipaments (públic i privat): 0,3 l/s/Ha 
· Estimació de pèrdues del sistema 10 % 

 Hidrants: 

· 2 hores de funcionament en continu 2 boques d'hidrant 
· Cabal d'un hidrant=1000 l/min 
· Pressió mínima de 10 mca 

La proposta de la nova xarxa de distribució queda reflectida en el plànol O.07-1, i serà concretada en 
el corresponent projecte d’urbanització. Es proposa una xarxa de distribució mixta amb trams de xarxa 
ramificada i trams de xarxa reticulada que serà definida junt amb la companyia distribuïdora. 

Respecte a les xarxes existents afectades tant per la nova ordenació com el soterrament de la C-31, 
es preveu que hi hagi interferències amb l’actual canonada de transport de ø800 que discorre pel 
carrer Feixa Llarga i que creua la C-31 per donar servei a la Zona Franca. També es preveu que 
existeixi interferències amb la xarxa de distribució de ø300 que circula actualment paral·lel a la C-31. 

En aquestes xarxes es preveu la mínima afectació possible, adaptant-les a la nova ordenació, així 
com resolent la interferència que produeix la nova C-31. 

També es reflexa les boques d’hidrants d’incendis per la seguretat, d’acord a allò que estableix la 
normativa vigent. Es preveu que els hidrants s’emplaçaran en la via pública o espais d’accessibilitat 
equivalent per a vehicles de bombers i a una distancia suficient per tal que qualsevol punt de façana 
estigui a una distancia inferior a 100 metres. 

Per reduir els consum d’aigua de les zones verdes i els espais públics caldrà considerar que l’aigua 
emprada per al sistema de reg d’aquests espais siguin, prioritàriament, aigua pluvial 
emmagatzemada, d’aigües regenerades, d’aigües freàtiques, o en el seu defecte, fer servir les aigües 
del Canal de l’Infanta atès que actualment ja donen servei als terrenys de Cal Trabal, deixant en 
darrer terme utilitzar l’aigua provinent de la xarxa d’abastament. 

2.7.4. Xarxa bàsica d’Electricitat 

Es preveu que la demanda de consum elèctric en l’àmbit dels sectors del PDU podrà tenir el seu 
subministrament des de l’Estació Receptora propietat de FECSA-ENDESA del carrer Feixa Llarga a 
través d’una nova xarxa de distribució elèctrica o aprofitant parcialment la xarxa existent.  

La proposta de connexió de la xarxa de Mitja Tensió als sectors de desenvolupament, queda reflectida 
en el plànol O.07-4. Es farà a través d’una traça indicativa i que es consensuarà amb la companyia 
subministradora. Aquesta solució es desenvoluparà amb posterioritat mitjançant els documents de 
planejament i/o urbanització necessaris. 

A partir del punt de connexió de cada sector es proposa una anella de distribució, que permetrà 
garantir la distribució per totes les parcel·les a desenvolupar i que s’adaptarà a les fases d’implantació 
del sectors.  
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L’estesa dels cables s’executarà directament en el terreny sota la rasa prevista. El traçat de les línies 
anirà preferiblement sota vorera i paral·lel als vials existents o projectatsi definirà amb posterioritat 
amb el projecte constructiu corresponent. 

A partir de l’anella de distribució de mitja tensió, s’alimenten els diferents centres de transformació que 
donen subministrament elèctric als centres de bombament, als quadres d’enllumenat públic, altres 
elements públics, edificis i equipaments. 

Mitjançant els centres de transformació es commutarà la mitja tensió en baixa tensió. D’aquesta 
manera es permet a l’usuari final poder fer ús de l’energia per consum propi. Segons el nou 
Reglament de Baixa Tensió (842/2002) s’han previst una sèrie de potències per parcel·la a partir dels 
diferents usos definits al planejament.  

La potència de subministrament ha estat calculada d’acord amb els següents paràmetres: 

· Zona Centre direccional: 100 W/m²   
· Zones de cessions i equipaments: 100 W/m², instal·lacions 
· Zona espais lliures : 2 W/m², superfície  
· Vialitat: 2 W/m², superfície de vial o potencia real instal·lada 

La potència total prevista al PDU, d’acord amb aquests criteris, serà de 72.613 kW amb una previsió 
dividida per sector en: 

· Potència Sector 1:  42.506 kW 
· Potència Sector 2: 22.326 kW 
· Potència Sector 3: 7.498 kW 
· Potència Àmbit Granvia: 282 kW  

Atès que les parcel·les inclouen grans superfícies d’edificacions es preveu que les parcel·les tindran 
un subministrament principalment en Mitja Tensió, preveient que es dotarà en  Baixa Tensió les 
parcel·les amb una potència  inferior a 100 kW.  Es preveu que els centres de transformació s’integrin 
a l’interior dels edificis, o en tot cas soterrades a l’espai públic. 

Per tal de dissenyar la xarxa de subministrament elèctric caldrà tenir en compte les diverses 
prescripcions tècniques de les companyies subministradores del territori.  

Els materials utilitzats compliran el Reglament vigent de BT del 2 d’agost de 2002 i les Normes 
Tècniques Particulars d’octubre de 2006 de la companyia subministradora, aprovades per la Direcció 
General d’Energia i Mines. 

2.7.5. Xarxa de Telecomunicacions 

El municipi de L’Hospitalet esta adherit o consorciat al Consorci Local per les Administracions Locals 
de Catalunya per actuar de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes de 
serveis i el serveis de telecomunicacions,  així com en aplicació de les TIC. 

En aquest sentit, la xarxa es dissenyarà d’acord a les instruccions tècniques de disseny i constructives 
proposades per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. La xarxa proposada 
haurà de tenir en compte les necessitats de les companyies de telecomunicacions, sempre amb uns 
criteris de disseny que facilitin l’accés als diferents operadors de serveis per tal de fomentar la 
competitivitat del mercat, millorant els serveis i continguts a oferir als usuaris finals. 

Davant de la necessitat de dotar d’un servei de control, telefonia bàsica, serveis de banda ampla i de 
preveure un pas per possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a totes les parcel·les 
d’aquesta urbanització, es dissenya una infraestructura de conductes de canalització soterrada com a 
xarxa troncal. 

El traçat escollit respon a la necessitat de connectar els nous vials de les urbanitzacions i els vials 
existents a les xarxes de les operadores de telecomunicacions, tal com queda reflectit en el plànol 
O.07-5 

La xarxa troncal està constituïda per conductes de Ø125 mm de diàmetre exterior segons els diferents 
trams i les diverses companyies interessades. En aquesta xarxa es disposen diversos pericons 
segons els criteris de disseny, a una distància mai superior als 150 metres. 
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No es considera el disseny de la xarxa d’accés com a escomeses a les parcel·les de les 
urbanitzacions. 

2.7.6. Xarxa de Gas Natural 

El desenvolupament de la xarxa serà a través d’unes anelles que connecti amb la xarxa existent, tal 
com queda reflectit en el plànol O.07-3. 

Tant en els gasoductes com en les xarxes de distribució, les canonades es col·locaran a un metre de  
fondària sobre la generatriu superior del tub. Aquesta fondària és suficient per a suportar vibracions i 
esforços que puguin produir-se sobre la superfície del terreny. A més, serà necessari instal·lar 
proteccions addicionals en tots el punts especials (creuament de lleres, vials, etc.) en els que puguin 
produir-se esforços o vibracions superiors als normals, de forma que les mesures adoptades 
contrarestin els efectes que de tal circumstancia se’n pugui derivar. 

El disseny de la instal·lació s’efectuarà d’acord amb els criteris i assessorament de la companyia 
subministradora GAS NATURAL. 

Es preveu adaptar les xarxes existents de transport i distribució afectades per la nova ordenació 
proposada, especialment la canonada d’acer de 20” existent a la parcel·la 11 del sector 1 i les 
canonades de 3” afectades per la nova ordenació del Sector 1 i el soterrament de la C-31. 

2.7.7. Enllumenat Públic 

Es preveu que els circuits d’enllumenat públic estiguin connectats a un o diversos quadres de 
comandament ubicats en unes zones el màxim de centrades possible, de manera que s’asseguri la 
menor caiguda de tensió de les línies d’enllumenat. 

Es garantirà en tot moment un nivell d’enllumenat mínim en calçada de 20 lux. i uniformitat superior a 
0,5, seguint la normativa ambiental vigent. 

Per als vials de transit rodat es defineix una disposició bilateral de columnes de 9 m d’alçada amb 
lluminària tancada, d’acord amb les dimensions de la secció de carrer. Per als vials de prioritat 
invertida es defineix una disposició alineada de columnes de 6m amb projectors, a definir pels 
projectes constructius. 

2.7.8. Xarxa de reg 

La xarxa viaria es dotarà d’arbrat d’alineació allí on les voreres tinguin un ample mínim de 3m.  

Per al reg dels arbres situats al vial es preveu una xarxa de degoteig amb tubs de diàmetre Ø25mm 
PEBD de 10 atm. de pressió que discorrerà pels escocells. Es preveu regar les zones verdes dels 
àmbits del sector amb unes boques de reg que es col·locaran distribuïdes al llarg dels àmbits. La 
definició de la xarxa es desenvoluparà amb el projecte d’urbanització.  Es tindrà en compte l’elecció 
de les especies arbòries adequades a la climatologia de l’Hospitalet i es consensuarà amb els serveis 
tècnics municipals.  

Per donar servei a les zones verdes i els espais públics es caldrà considerar que l’aigua emprada per 
al sistema de reg d’aquests espais siguin prioritàriament, aigua pluvial emmagatzemada, d’aigües 
regenerades,  d’aigües freàtiques, o en el seu defecte fer servir les aigües del Canal de L’Infanta atès 
que actualment ja donen servei ala terrenys de Cal Trabal, essent en darrer terme la possibilitat 
d’utilitzar l’aigua provinent de la xarxa d’abastament 
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3.  Determinacions del PDU 

3.1. Àmbits d’actuació i sectors 

A partir de l’anàlisi de l’àmbit d’actuació i de la valoració de les diferents alternatives que consten en el 
document d’-Avanç i d’Objectius i propòsits del PDU-, la proposta concreta que afecta a cadascun 
dels tres àmbits definits, deriva de la delimitació de tres sectors d’interès supramunicipal. A banda de 
la delimitació d’aquests sectors, s’estableix un àmbit que coincideix amb els sistemes generals de 
transformació de la Granvia, com a definició de nova avinguda urbana, soterrament i redefinició dels 
enllaços i estructura viària. 

El PDU a partir del règim urbanístic del sòl actual delimita tres sectors, un de sòl urbanitzable delimitat 
al nord de la C-31 en el paratge de Cal Trabal, i dos de sòl urbà no consolidat al sud de la C-31 i a la 
confluència de la carretera del Mig i dels carrer d’Arquímedes. I determina els aprofitaments 
diferencials d’acord amb la naturalesa de cada classe de sòl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta. Classificació del sòl. 
Font: PDU  Granvia-Llobregat (juny 2016) 

 

La transformació de la Granvia comporta la necessitat d’introduir una major complexitat urbana, amb 
noves zones i sistemes urbanístics que augmentin la riquesa d’usos i l’activitat econòmica i possibilitin 
la viabilitat de les infraestructures a executar. Les determinacions establertes pel sistema general , 
com les determinacions, relatives a l’ordenació concreta dels sectors, són descrites i justificades en 
els següents apartats. 
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3.2. Criteris i desenvolupament d’ordenació dels sectors 

Desenvolupament de l’ordenació 

El Pla preveu reservar pels aprofitaments urbanístics resultants una sèrie de localitzacions destinades 
a acollir el sòl per a activitat econòmica, que caldrà edificar posteriorment. Es concreten la posició i 
quantitat exigida d’espais lliures, equipaments i vialitat i els criteris i paràmetres necessaris per a 
generar el sostre proposat. 

Cal recordar que aquest pla director urbanístic es formula amb la finalitat d’establir directrius 
d’ordenació urbanística i, en el seu cas, delimitar i ordenar un/s sector/s d’interès supramunicipal per a 
l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de característiques 
singulars i que, per tant, es redacta a l’empara de l’article 56.1.g i 56.6 del TRLU, segons al qual els 
sectors d’interès supramunicipal estableixen l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i la 
documentació propis d’un pla urbanístic derivat i les altres determinacions pròpies d’aquest 
instrument.  

En aquest sentit, dins de les determinacions d’un pla parcial o pla de millora urbana hi ha les de 
regular els usos i els paràmetres de l’edificació que han de permetre l’atorgament de llicències, 
assenyalen alineacions i rasants i defineixen els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums.  

El Pla, seguint aquesta lògica, concreta els paràmetres de l'edificació que, sense alterar l'aprofitament 
urbanístic de la zona, admeten certa variació. Les edificacions plantejades en aquest PDU, donada  la 
seva situació estratègica  i la gran importància que aquest aspecte té de cara a la futura composició 
no tant sols de la Granvia, sinó de la ciutat de l’Hospitalet i de l’àrea metropolitana en egeneral, es 
tracten com un tipus d’edificació singular condicionada a la concreció definitiva del projecte 
constructiu, ja que prenen una total importància dins del complex edificat. Tant la forma arquitectònica 
resultant, com la posició relativa de les edificacions, s’hauran de definir en base a un projecte unitari i 
de conjunt i sempre hauran de respondre als paràmetres i determinacions generals i a les premisses 
compositives, de funcionalitat i usos que el PDU determina.  

Per tant, el tipus d’ordenació proposat es regeix per la volumetria específica. D’acord amb la 
normativa del PGM, la composició o ordenació de volums, pròpia d’aquest tipus d’ordenació, 
necessita d’un desenvolupament de la concreció dels volums específica. El mateix PGM determina 
que aquest desenvolupament haurà d’aplicar les condicions urbanístiques establertes per a cada 
zona. Una vegada que per aplicació d’aquestes condicions es determini o fixi la destinació concreta 
del sòl, operaran els paràmetres propis del tipus d’ordenació per volumetria específica, a fi 
d’aconseguir els resultats següents:  

· La distribució de l’edificabilitat neta entre les parcel·les.  
· L’ordenació, precisa o flexible, però inequívoca, de la forma de l’edificació.  
· La col·locació relativa de l’edificació amb un criteri d’uniformitat. 

En el seu defecte i en qualsevol cas, el desenvolupament del sòl privat podrà reordenar-se en base a 
un projecte unitari i de conjunt mitjançant la redacció d’un Pla de millora urbana, en la forma que 
regula l’article 45 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística (Decret 64/2014 de 23 de 
maig), que s’ha de tramitar a partir de la proposta arquitectònica unitària ajustada a les determinacions 
del PDU. Aquest Pla de millora urbana ha de ser d’iniciativa pública i ha de vetllar i efectuar la 
concreció de volums a partir de les parcel·les que s’estableixin en el projecte de reparcel·lació o 
parcel·lació amb respecte als paràmetres del PDU.  

Per tal d’aconseguir, encara més, una composició i imatge unitàries que serveixin de referència a 
nivell territorial i amb la transcendència del lloc on se situen les noves construccions, es preveuen 
projectes unitaris de composició arquitectònica que abastaran la totalitat de les edificacions 
determinades en els plans de millora corresponents, on es definiran els paràmetres estètics del 
conjunt, per tal d’aconseguir una idea i representativitat integrada, malgrat el tipus d’ordenació sigui 
per volumetria especifica. 

Tenint com a guia les determinacions del PGM, s’ha definit una zona de centre direccional, clau 11-
GV, per als sectors de forma conjunta, però establint per a cada cas les particularitats de cada sector.  
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TOTAL PDU

CONCEPTE IMPORT % IMPORT % IMPORT % IMPORT

URBANITZACIÓ COMUNA ALS SECTORS

Soterrament C-31 56.432.491,54 € 79% 12.150.228,05 € 17% 3.058.031,16 € 4% 71.640.750,75 €

Nova sortida metro de Bellvitge 535.401,78 € 50% 535.401,78 € 50% 0,00 € 0% 1.070.803,56 €

Subestació elèctrica 3.861.588,81 € 58% 2.061.336,99 € 31% 746.510,25 € 11% 6.669.436,04 €

SUBTOTAL 1 60.829.482,13 € 77% 14.746.966,81 € 19% 3.804.541,40 € 5% 79.380.990,35

URBANITZACIÓ INTERNA DELS SECTORS

Estructures c/ Ciències 3.655.680,00 € 100% 0% 0% 3.655.680,00 €

Urbanització 17.961.406,38 € 70% 6.886.202,57 € 27% 656.084,71 € 3% 25.503.693,67 €

Parcs i jardins 9.674.000,00 € 40% 13.714.350,00 € 57% 600.670,00 € 3% 23.989.020,00 €

473.000,00 € 4% 8.652.175,24 € 70% 3.202.639,45 € 26% 12.327.814,69 €

Antena xarxa de distribució

Línia 1: 2 línies 680ml a soterrar

Línia 2:  2 línies 430ml a soterrar

Línia 3: 4 línies 380ml a soterrar

Línia 4: 2 línies 550ml a soterrar

Línia 5: 2 línies 550ml de 110kV

Línia 6: 2 línies 220kV REE 
           + 2 línies de 110 kV Endesa

SUBTOTAL 2 31.764.086,38 € 49% 29.252.727,81 € 45% 4.459.394,16 € 7% 65.476.208,36 €

TOTAL DESPESES D'URBANITZACIÓ 64% 30% 6% 144.857.198,70 €

DESPESES DE GESTIÓ (10% cost urbanització)

9.259.356,85 € 64% 4.399.969,46 € 30% 826.393,56 € 6% 14.485.719,87 €

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ 9.259.356,85 € 64% 4.399.969,46 € 30% 826.393,56 € 6% 14.485.719,87 €

ALTRES DESPESES

Indemnitzacions 7.750.000,00 € 68% 2.570.000,00 € 23% 1.000.000,00 € 9% 11.320.000,00 €

2.748.520,98 € 58% 1.467.173,67 € 31% 531.336,36 € 11% 4.747.031,00 €

Conveni sanejament ACA 288.318,90 € 58% 153.906,19 € 31% 55.736,91 € 11% 497.962,00 €

TOTAL ALTRES DESPESES 10.786.839,88 € 65% 4.191.079,86 € 25% 1.587.073,26 € 10% 16.564.993,00 €

TOTAL DESPESES 64% 30% 6% 175.907.911,57 €

Serveis afectats elèctrics 
i nova xarxa elèctrica

Planejament, gestió, 
projectes urb., direcció d'obres, etc..

Implantació de l'incremet 
de servei del transport públic

6.900.000,00 €

684.151,60 €

208.000,00 €

675.965,40 €

2.318.674,05 €

222.000,00 €

478.852,44 €

367.171,20 €

112.639.765,25 € 52.590.743,94 € 10.677.402,38 €

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3

8.263.935,56 €92.593.568,52 € 43.999.694,62 €

473.000,00 €

Els usos previstos són els propis de desenvolupament de l’activitat econòmica en un entorn urbà, 
tipus activitats terciàries, tecnològiques, productives, industrials, turístiques i comercials. Es 
prohibeixen expressament els usos residencials, ja que l’objectiu principal del Pla és el de crear un 
complex potent: centre direccional d’activitats. Així mateix es prohibeixen els usos industrials que 
puguin provocar molèsties  de soroll, olors, etc, a altres usos de l’entorn. 

Es determina un màxim del 30% del total de l’activitat per a l’ús comercial, un cop s’ha estudiat la seva 
repercussió possible sobre la mobilitat generada en el global del sector. Aquest comercial resta 
condicionat a l’aplicació de la Llei d’equipaments comercials i altres normes que regulin els 
equipaments comercials. El destí de tipologia comercial s’entén directament relacionat i al servei de la 
resta d’activitat que es genera en el PDU. Qualsevol modificació en el percentatge o destí de l’ús 
comercial comportarà necessariament un nou estudi de mobilitat que garanteixi el bon funcionament 
de les estructures viàries i del transport col·lectiu. 

L’ús hoteler i residencial no permanent  no podrà superar el 10% del sostre total dels sectors. 

Càrregues urbanístiques dels sectors 

L’estudi econòmic incorpora la següent previsió de càrregues d’urbanització, fins que els projectes 
d’urbanització dels sectors i de les obres comunes detallin amb major precisió les despeses de les 
obres d’urbanització.  A continuació es mostra el quadre d’estimació de les despeses per sector: 
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A les despeses d’execució de les obres internes pròpies d’urbanització, s’hi afegeixen les despeses 
de gestió pel desenvolupament del sector (els costos interns necessaris per portar a terme tot el 
procés de transformació del sòl, com ara els derivats de la redacció dels documents de planejament o 
de projectes d’urbanització, de la direcció d’obra, etc), així com altres despeses derivades tipus 
indemnitzacions, la implantació de l’increment de servei del transport públic, el conveni de sanejament 
fixat amb l’ACA... 

Aquest Pla director assumeix les despeses d’urbanització comunes dels sectors derivades de l’-
Avantprojecte de soterrament de l’autovia C-31 i accessos-, que efectua una primera valoració dels 
costos que suposa la seva transformació i una estimació del seu finançament com a despesa comuna 
a compartir, donada la importància de dita transformació i la repercussió que la mateixa implica en la 
revalorització dels terrenys circumdants i com a motor del desenvolupament i potenciació de les 
activitats previstes en aquest PDU, en el mateix sentit que va succeir en la Plaça Europa.   

S’ha establert, doncs, la part imputable o de repercussió dels sistemes generals afectats pel projecte, 
primer d’acord amb la mobilitat generada atreta per la creació d’activitats i equipaments que 
repercuteix en tots tres sectors i segon, per lògica de transcendència que suposa el cobriment de la 
Granvia sobre els sectors directament relacionats, sectors 1 i 2.  

 

Per tal d’assignar a cada sector la participació en els costos d’urbanització comuna de forma 
equitativa i que respecti adequadament el principi general de repartiment equitatiu de beneficis i 
càrregues del planejament s’ha seguit un procés iteratiu, que s’exposa a continuació: 

Les despeses comunes a distribuir entre els sectors son les següents: 

- El soterrament de la C-31 i els serveis afectats pel soterrament de la C-31. 

- La nova sortida de metro de Bellvitge. 

- La subestació elèctrica, necessària per a dotar els nous creixements urbans. 

En una primera aproximació, es podrien distribuir els costos comuns proporcionalment a l’edificabilitat 
de cada sector respecte el total: 

- Al Sector 1 el correspondria el 58%. 

- Al Sector 2 el correspondria el 31%. 

- Al Sector 2 el correspondria l’11%. 

Però es constata que aquest no és un resultat equitatiu atès que no té en compte: 

- La heterogeneïtat de les obres incloses a la urbanització comuna. 

- El beneficis particulars que reporten a cada sector. 

- La seva repercussió dins la viabilitat econòmica dels sectors. 

En aquest sentit, pel que fa a la tipologia dels costos i pel seu repartiment, es distingeixen tres tipus 
d’obres: 

A. Soterrament de la C-31 i els serveis afectats per aquest. 

B. Nova sortida estació de metro de Bellvitge. 

C, Subestació elèctrica. 

A cadascuna d’aquestes els hi correspondrà uns repercussió diferenciada per als diferents sectors, 
per tal d’aconseguir un repartiment equitatiu de les càrregues d’urbanització comuna als sectors. 
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A.  Repartiment dels costos de soterrament de la C-31 i els serveis afectats per aquest  

És evident que tots els sectors es beneficien d’aquesta infraestructura però cadascú de diferent 
manera: 

- Els Sectors 1 i 2 son els principals  donada la seva proximitat i posició limítrofa amb la 
infraestructura. La separació del trànsit de pas (nova C-31 deprimida) del trànsit a nivell ciutat 
(nous laterals) permet una nova ordenació que sense aquesta actuació no es podria portar a 
terme en gran part. Les sinergies positives que sobre els terrenys més propers a la nova 
infraestrucutra, dissenyada per inserir-se adequadament en un  entorn urbà, superant l’antiga 
barrera del traçat de la C-31 com una autovia, son ben evidents en el primer tram de la 
reforma de la Granvia entre la Plaça Cerdà i el carrer de Can Tries ja executat.  

- D’aquests dos sectors, el Sector 1 és el més beneficiat atès que el soterrament de la C-31 el 
dotarà de continuïtat amb la xarxa viària local de L’Hospitalet i del Prat de Llobregat. 
Actualment el conjunt de terrenys que conformen aquest sector només es troba comunicat 
mitjançant un pont sobre la C-31, del tot insuficient per absorbir la mobilitat que generaran els 
nous aprofitaments del PDU. 

- El Sector 3 també es beneficia ja que sense aquesta transformació no podria absorbir el 
sostre que li assigna el PDU, ja que la xarxa viària existent és totalment insuficient per donar 
servei a les noves demandes de mobilitat generades, però s’ha de considerar inferior al dels 
altres dos sectors, donada la seva posició més allunyada de la infraestructura. 

Exposats els criteris seguits per corregir el repartiment en funció de l’edificabilitat de cada sector, 
finalment, per a la concreció dels percentatges de repartiment d’aquestes càrregues s’han adoptat el 
resultats de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, atès que parteix de l’anàlisi dels 
aprofitaments i dels usos proposats a cada sector i acaba fent una estimació dels percentatges de 
vehicles que en l’horitzó final utilitzaran la nova Granvia per donar servei als sectors. Es tracta per tant 
de repartir els costos agafant les dades d’aquest estudi, ja que reflexa la utilitat que per a cada sector 
tindrà la nova Granvia. 

A la pàgina 71 de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada es quantifica el nombre de vehicles 
que utilitzen la Granvia per sectors: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Aprovació inicial. Juny 2016 

 

PDU DE L’ÀMBIT GRANVIA-LLOBREGAT 

2.2.  MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ                                                                                                                                                                                                33 

 

En base a la taula anterior es quantifica el nombre de vehicles que utilitzen la Granvia per sectors: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Els percentatges finals de repercussió per a cada sector s’obtenen de la següent manera: 

- Sectors 1 i 2: És el percentatge que s’obté d’aplicar el percentatge de les cobertures que 
donen servei directe a cada sector, sobre el percentatge del nombre de vehicles dels Sectors 
1 i 2 que utilitzen la Granvia respecte el nombre total de vehicles de tots els sectors que 
utilitzen la Granvia. 

- Sector 3: És el percentatge que s’obté del nombre de vehicles del Sector 3 que utilitzen la 
Granvia respecte el nombre total de vehicle de tots els sectors que utilitzen la Granvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Repartiment del cost de la nova estació de metro de Bellvitge 

La part proporcional del cost de construcció de la nova sortida de l’estació de metro de Bellvitge es 
reparteix al 50% entre els sectors 1 i 2, donat que l’estació es modifica per raó del cobriment de la 
Granvia i la proposta de passeig-corredor verd lateral situat al nord de la mateixa. La nova sortida 
donarà servei directe a aquests dos sectors. 

 

C.  Repartiment del cost de la subestació elèctrica 

El cost de construcció de la subestació elèctrica es repercuteix establint la part imputable o de 
repercussió sobre l’aprofitament urbanístic de cada sector, atès que la necessitat de la subestació 
està directament relacionada amb el sostre proposat pel PDU. 

 

Per finalitzar el procés iteratiu s’han traslladat aquest costos a l’estudi de viabilitat econòmica, en el 
que es valida verificant la viabilitat econòmica dels tres sectors. 

 

Per a cada sector es detalla el quadre de les despeses aproximades i els percentatges que li 
correspon, d’acord als criteris establerts en els paràgrafs anteriors. 
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Règim urbanístic del sòl

Qualificacions urbanístiques

clau (m2 sòl) (%)

3 Ferroviari 0,00 0,0%
4 Sistema de serveis tècnics 0,00 0,0%
5 Viari 81.155,18 59,8%

5/6 Viari /Parc urbà 14.404,34 10,6%
6 Parcs urbans 40.054,48 29,5%
7 Equipaments comunitaris i dotacions 0,00 0,0%
9 Protecció sistemes generals 0,00 0,0%

135.614,00 100,00%

clau (m2 sòl) (%)

11GV Centre Direccional

0,00 0,00%

135.614,00 100,00%

-

Coef. edificabilitat (m2 st/m2 sòl) -

-Total sostre (m2 st)

QUALIFICACIÓ

Total zones

Total sòl brut

Sòl computable càlcul sostre

QUALIFICACIÓ

Total sistemes

ZONES AMB APROFITAMENT 

SISTEMES

Àmbit Granvia

Sistemes generals

PARÀMETRES URBANÍSTICS PDU

3.3. Criteris específics d’ordenació 

Definida l’àrea d’actuació i un cop fixats els objectius relatius a l’estructura general del territori en base 
al projecte de transformació de la Granvia i de les connexions locals i metropolitanes de la xarxa de 
serveis viaris, el document delimita els àmbits d’actuació en base al règim urbanístic del sòl i fixa les 
seves característiques. 

3.3.1. Sistema general 

El Pla contempla l’àmbit de la futura Granvia, incloent la secció actual de la C-31 i els seus enllaços, 
com a un sector que té la consideració de sistema general de serveis vials. Als sectors objecte del 
desenvolupament urbanístic correspon la gestió i finançament del projecte de renovació del traçat de 
la C-31 i els seus enllaços, amb la xarxa local i la creació i la nova secció urbana de la Granvia. 

Cal fer esment que, com a conseqüència d’aquesta estructura d’enllaços, la nova secció longitudinal 
de la C-31 soterrada comporta el desviament del col·lector de la Vall del Poble. 

La major part de la superfície englobada en aquest sistema és de titularitat pública (més del 98%), ja 
que el projecte de transformació no comporta el desenvolupament d’un nou sistema general, sinó  
bàsicament la seva remodelació: el soterrament del sistema actual i la modificació dels enllaços viaris 
que se’n deriven.  

És evident que el soterrament beneficia als sectors i a les activitats proposades, ja que amplia la ciutat 
a banda i banda de la Granvia, on avui hi ha una evident fractura. La nova avinguda es conforma a 
partir del cobriment de la C-31, proporcionant espais enjardinats, -zones verdes- que es superposen al 
sistema viari actual. Per aquest motiu la part corresponent al cobriment es qualifica mitjançant una 
clau doble: 5/6 (viari/parcs urbans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fet és que la metamorfosi que implica el soterrament de la Granvia comporta clars beneficis 
econòmics, urbanístics i socials que influencien a tots els desenvolupaments proposats per aquest 
PDU, dotant-los d’una accessibilitat adequada a tots nivells: viari, de vianants, de bicicletes i transport 
públic. 
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Cal tenir en compte que  el desenvolupament dels sectors està directament relacionat a l’oportunitat 
de soterrament de la Granvia. Com ja s’ha explicat al llarg de tot el document, hi ha tres aspectes 
essencials per tal d’aconseguir materialitzar amb èxit els desenvolupaments plantejats en aquest PDU 
estratègic per incentivar l’activitat econòmica: la posició estratègica dels sectors d’actuació, més les 
sinergies que provoquen els dos Hospitals de referència a nivell metropolità i sobre tot, la 
transformació de la Granvia. 

El cost de fer efectius aquests sistemes constitueix una de les principals càrregues urbanístiques del 
PDU, que s’han distribuint de forma proporcional, d’acord amb el que ja s’ha exposat i els criteris 
explicats en l’apartat anterior de -Càrregues urbanístiques dels sectors-. 

Les propietats de l’àmbit que no siguin de titularitat pública seran objecte d’expropiació, degut a 
l’interès públic prevalent de l’actuació urbanística. 
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3.3.2. Sector 1 

Àmbit 

L’àmbit, definit com a Sector 1, comprèn la totalitat dels terrenys situats al sud de la Granvia 
corresponents a la prolongació del carrer de les Ciències pels costats de llevant i ponent, més la 
inclusió de part de la rambla de la Marina i dels terrenys qualificats com a centre direccional, clau 11 
que passen a ser espai lliure públic. 

Exclòs l’àmbit del Pla especial de l’equipament sanitari, els espais compresos entre l’hospital Duran i 
Reynals, el ferrocarril i la ronda del Litoral que estan al sud de la Granvia, presenten avui una situació 
diversa. D’una banda, mitjançant un pla especial d’ordenació en l’extrem de migdia de l’àmbit, es va 
promoure la construcció del actual tanatori municipal, que al seu torn va comportar el sanejament i 
urbanització de bona part dels terrenys que l’envolten i que en part han servit per ampliar l’aparcament 
en superfície dels usuaris de l’hospital. També se situen les instal·lacions esportives del Club de 
Tennis l’Hospitalet. D’altra banda, fora de les instal·lacions de cotxeres de l’empresa pública TMB, la 
utilització d’aquesta part del territori de l’Hospitalet està encara per decidir, en la mesura que els usos 
actuals són realment precaris i fins i tot inadequats. 

D’acord amb aquestes premisses, aquest document proposa incorporar, en aquest àmbit, la part 
corresponent a les connexions nord sud que la ciutat precisa així com la prolongació de l’eix del carrer 
de les Ciències, integrant els espais resultants de l’ordenació urbanística que finalment resulti de 
l’ampliació del nou model territorial, tenint en compte el fet objectiu de la seva visibilitat i la bona 
posició en relació a les comunicacions vials i de transport públic existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta. Qualificació del sòl – sector 1 

Font: PDU  Granvia-Llobregat (juny 2016) 
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Règim urbanístic del sòl

Qualificacions urbanístiques

clau (m2 sòl) (%)

3 Ferroviari 4.406,19 1,00%
4 Sistema de serveis tècnics 0,00 0,00%
5 Viari 125.088,10 28,43%

5/6 Viari /Parc urbà 0,00 0,00%
6 Parcs urbans 191.312,17 43,49%
7 Equipaments comunitaris i dotacions 52.730,54 ¹ 11,99%
9 Protecció sistemes generals 2.976,48 0,68%

376.513,48 85,59%

clau (m2 sòl) (%)

11GV Centre Direccional 63.412,12 14,41%

63.412,12 14,41%

439.925,60 100,00%

406.673,21 ²

Coef. edificabilitat (m2 st/m2 sòl) 0,90

366.005,89Total sostre (m2 st)

QUALIFICACIÓ

Total zones

Total sòl brut

Sòl computable càlcul sostre

QUALIFICACIÓ

Total sistemes

ZONES AMB APROFITAMENT 

SISTEMES

SNC

PARÀMETRES URBANÍSTICS PDU Sector 1

Proposta d’ordenació  

En total, el sector 1 és un àmbit amb una superfície de 439.925,60 m² que conserva el règim 
urbanístic de sòl urbà no consolidat  (SNC) i del qual no formen part dels equipaments corresponents 
al recinte sanitari de l’Hospital Duran i Reynals en els quals, l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
va promoure un Pla especial d’ordenació de l’edificació, aprovat definitivament. 

El Pla incorpora el règim urbanístic de sòl urbà no consolidat com a resultat d’assimilar el planejament 
vigent a l’àmbit: d’una part el “Pla especial d’ordenació del sector delimitat per la Granvia i els 
accessos al cinturó Litoral”, publicat el 27 de juliol de 1992 i per l’altra la revisió del Pla parcial de 
Bellvitge aprovada definitivament l’11 de maig de 1977, d’acord amb la disposició transitòria segona el 
TRLUC que recull la casuística del planejament aprovat amb la normativa anterior a la Llei 2/2002 i 
sens perjudici de les consideracions objectives pel que fa a la situació fàctica dels terrenys, tal i com 
queda reflectit en els plànols d’informació d’aquest document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Un total de 36.957 m² són equipaments municipals existents. 
(2) Sòl computable als efectes del càlcul de sostre una vegada deduïts els terrenys de cessió  

del Pla parcial Bellvitge i el sistema ferroviari que es manté. 

 

El desenvolupament del sector comporta la definició d’una nova façana a la Granvia i l’establiment de 
relacions entre ambdós costats de la mateixa, tan a nivell de comunicacions viàries, vianants, 
bicicletes, etc, com de socials, a través dels espais lliures nous que en provoquen i l’atracció d’activitat 
que els usos proposats generarà.  

La posició de les edificacions és un dels elements essencials en l’ordenació, donada la situació 
estratègica de les mateixes en la intersecció de la Granvia i la Ronda litoral, convertint-se en porta 
d’entrada a les dues ciutats principals de l’àrea  metropolitana: l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. 
Per tant, es convertiran en referència i representació d’ambdós i per extensió, del conjunt de l’àrea 
metropolitana i de la capitalitat catalana. 

El Pla proposa que l’edificabilitat se situï d’acord a les preexistències, sobre tot pel que fa a 
l’ordenació de l’Hospital Duran i Reynals i el planejament previst d’ampliació de les seves 
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instal·lacions, amb l’objectiu de construir ciutat, recolzant-se al mateix temps a la xarxa viària 
projectada.  

Els espais lliures, a banda de situar-se en relació al cobriment de la Granvia, es plantegen a mode 
d’anella - franja de transició entre el límit de la ciutat, les grans infraestructures i l’espai fluvial del riu 
Llobregat. D’aquesta manera també es garanteix la possibilitat de recorreguts continus, dins una xarxa 
d’espais lliures ben estructurada i que relaciona els equipaments existents i previstos i els llocs més 
representatius a l’entorn de la proposta. 

Com a criteri general del PDU, es planteja una cessió mínima del 46% de terrenys destinats a parcs 
urbans, establint en global per a sistemes el 80%.  

En la concreció final proposada per aquest PDU, el sòl d’aprofitament privat es limita a menys del 15% 
del total del sector. 

S’estableix un índex d’edificabilitat brut a aplicar de 0,90 m²st/m²sl que garantitza la viabilitat 
econòmica dels desenvolupament del sector. 

El tipus d’ordenació previst és el de volumetria específica. Tenint en compte el sostre plantejat, les 
edificacions en altura seran com a màxim de 24 plantes, el que significa una alçada aproximada de 
90m, condicionada en la part sud, la més llunyana de l’eix de la Granvia, a les restriccions derivades 
de les servituds aeronàutiques que estableixen límits d’entre 74-80m. 

S’ha establert una subzona específica de centre direccional, clau 11GV-1 – Pol econòmic Granvia 
Marina, proposant una lectura unitària dels sòls destinats a aprofitament privat dins el sector 1. 
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CONCEPTE IMPORT %

URBANITZACIÓ COMUNA ALS SECTORS

Soterrament C-31 56.432.491,54 € 79%

Nova sortida metro de Bellvitge 535.401,78 € 50%

Subestació elèctrica 3.861.588,81 € 58%

SUBTOTAL 1 60.829.482,13 € 77%

URBANITZACIÓ INTERNA DELS SECTORS

Estructures c/ Ciències 3.655.680,00 € 100%

Urbanització 17.961.406,38 € 70%

Parcs i jardins 9.674.000,00 € 40%

473.000,00 € 4%

Antena xarxa de distribució

Línia 1: 2 línies 680ml a soterrar

Línia 2:  2 línies 430ml a soterrar

Línia 3: 4 línies 380ml a soterrar

Línia 4: 2 línies 550ml a soterrar

Línia 5: 2 línies 550ml de 110kV

Línia 6: 2 línies 220kV REE 
           + 2 línies de 110 kV Endesa

SUBTOTAL 2 31.764.086,38 € 49%

TOTAL DESPESES D'URBANITZACIÓ 64%

DESPESES DE GESTIÓ (10% cost urbanització)

9.259.356,85 € 64%

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ 9.259.356,85 € 64%

ALTRES DESPESES

Indemnitzacions 7.750.000,00 € 68%

2.748.520,98 € 58%

Conveni sanejament ACA 288.318,90 € 58%

TOTAL ALTRES DESPESES 10.786.839,88 € 65%

TOTAL DESPESES 64%

Serveis afectats elèctrics 
i nova xarxa elèctrica

Planejament, gestió, 
projectes urb., direcció d'obres, etc..

Implantació de l'incremet 
de servei del transport públic

112.639.765,25 €

SECTOR 1

92.593.568,52 €

473.000,00 €

Estimació de les despeses 

En els següent quadre s’exposen l’estimació de les despeses totals que haurà d’assumir el sector 1, 
sens perjudici que en la concreció de les mateixes puguin haver certes variacions.  

En tot cas, són d’aplicació, d’acord amb els criteris establerts en els apartats anteriors d’aquesta 
memòria, els percentatges de repartiment següents, determinats per a cada concepte: 
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Règim urbanístic del sòl

Qualificacions urbanístiques

clau (m2 sòl) (%)

3 Ferroviari 0,00 0,00%
4 Sistema de serveis tècnics 4.890,35 1,25%
5 Viari 42.534,99 10,88%

5/6 Viari /Parc urbà 0,00 0,00%
6 Parcs urbans 267.245,42 68,37%
7 Equipaments comunitaris i dotacions 21.720,25 5,56%
9 Protecció sistemes generals 0,00 0,00%

336.391,01 86,06%

clau (m2 sòl) (%)

11GV Centre Direccional 54.510,35 13,94%

54.510,35 13,94%

390.901,36 100,00%

390.901,36

Coef. edificabilitat (m2 st/m2 sòl) 0,50

195.450,68Total sostre (m2 st)

QUALIFICACIÓ

Total zones

Total sòl brut

Sòl computable càlcul sostre

QUALIFICACIÓ

Total sistemes

ZONES AMB APROFITAMENT 

SISTEMES

SUD

PARÀMETRES URBANÍSTICS PDU Sector 2

3.3.3. Sector 2 

Àmbit 

L’àmbit definit com a Sector 2 comprèn pràcticament la totalitat dels terrenys corresponents a l’entorn 
de les masies existents de Cal Trabal i Cal Masover Nou, i als terrenys compresos entre l’eix de la C-
31, la ronda del Litoral, el centre transformador d’Endesa/REE, la Feixa Llarga i el sector 3, el carrer 
d’Arquímedes i de la Travessia Industrial, amb una superfície total de 390.901,36 m². 

Respecte del sector 2, el planejament vigent és el Pla general metropolità aprovat definitivament el 14 
de juliol de 1976. En el programa d’actuació urbanística 88-92 (Text refós aprovat el 28 de desembre 
de 1988), el sòl està classificat com a sòl urbanitzable no delimitat. 

Així doncs, el Pla director urbanístic assigna a aquest àmbit la classificació de sòl urbanitzable 
delimitat (SUD), per al seu desenvolupament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta d’ordenació 

La proposta d’aprofitament privat se situa a la part sud del sector 2, en un espai, en part, avui ocupat 
pels ramals que uneixen la C-31 i la Ronda Litoral  i els terrenys avui qualificats de protecció de 
sistemes i aquells més antropitzats, no restaurats per l’activitat agrícola, un cop construïda la cua de 
maniobres del Metro L1.  

Les noves edificacions resultants s’entenen com necessàries, tant per mantenir la lògica urbana i 
arquitectònica que ha guiat la redacció del PDU, com per assegurar l’equilibri econòmic de l’actuació. 
El PDU distribueix l’edificació d’una forma coherent i equilibrada entre els tres sectors que el 
componen.  

L’estudi econòmic que complementa el PDU ha calculat la viabilitat econòmica del mateix, tenint en 
compte els beneficis i les càrregues de l’execució del planejament. Una minva de l’edificabilitat 
modificaria la quantitat i la qualitat dels sistemes (vials, zones verdes, equipaments,....) a obtenir per 
part del municipi, de tal manera que es podria veure qüestionada la pròpia realització de la 
transformació de la Granvia (depressió de la secció central i els vials de connexió amb la xarxa viària 
local a peu pla), el soterrament de les línies elèctriques, la rehabilitació de les masies o la mateixa 
creació del Parc de Cal Trabal, amb un cost estimat total en el PDU de les despeses de més de 175 
M€. 
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Informació. Usos. Cobertes del sòl. 

Font: PDU Granvia-Llobregat (juny 2016) 

 

A part, es considera, que la posició singular de l’emplaçament escollit, respecte la Granvia i la Ronda 
Litoral, és la millor posició per al nou conjunt edificatori, ja que li conferirà representativitat i el 
convertirà en centre de referència, dins l’estratègia del PDU de generar nous nodes d’activitat 
recolzats a les vies de gran capacitat, a nivell metropolità. 

No obstant, dins el sector 2, el que pren més importància és l’obtenció dels terrenys de Cal Trabal 
com a Parc definitivament públic, destinant un mínim de 25ha del total del sector.  

En general, el PDU determina una cessió mínima per al total dels sistemes del 85% del sector. La 
proposta final en destina més del 68% a parcs urbans, més de 26,7ha, les quals engloben l’esmentat 
Parc de Cal Trabal i part del passeig-corredor verd que provinent del sector 1 estructura la relació 
d’espais lliures a ambdós costats de la Granvia. 

La reserva d’equipaments proposada pel Pla, coincideix amb la delimitació de les masies existents 
dins el sector 2 i el seu entorn més immediat, vinculat directament a les pròpies edificacions. No 
obstant, el Pla entén les masies i el seu entorn com elements essencials del Parc del qual formen part 
i el disseny del seu destí es planteja en continuïtat física amb el Parc, i conceptual, pel que fa a usos i 
objectius. 

 

Improductiu 
artificial 

Zones 
d’aparcament 
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Proposta. Qualificació del sòl – sector 2 

Font: PDU  Granvia-Llobregat (juny 2016) 

La preservació del patrimoni històric agrícola i paisatge actual, així com les possibilitats de 
connectivitat ecològica, seran requisits fonamentals i criteris en la concepció del nou Parc. A tals 
efectes i com ja s’ha explicat en l’apartat corresponen a l’explicació dels espais lliures, en concret al 
Parc de Cal Trabal, la normativa desenvolupa un article específic per determinar les condicions i 
criteris d’intervenció que han de regir el futur de Cal Trabal.  

Es preveu la redacció d’un -Pla de gestió del Parc de Cal Trabal- que fixi les línies d’actuació de 
disseny i urbanització del mateix. Aquest Pla possibilita l’oportunitat de participació de la ciutadania,  
en la materialització i formalització del futur Parc, a partir dels criteris definits en aquest PDU 

A banda, i dins de l’especificitat de la normativa ambiental, també s’ha reservat un apartat específic 
pel que fa als espais lliures i enjardinament del Parc de Cal Trabal. 

Pel que fa a l’àmbit d’aprofitament privat s’ha establert un índex d’edificabilitat brut de 0,50 m²st/m²sl. 

El tipus d’ordenació previst és el de volumetria específica. Tenint en compte el sostre plantejat, les 
edificacions en altura seran com a màxim de 17 plantes, el que significa una alçada aproximada de 
66m. 

Les noves edificacions, amb façana principal a la Ronda Litoral i la Granvia, es recolzen també en el 
carrer de la Feixa Llarga i en el propi recinte sanitari de Bellvitge. L’aprofitament situat en el nou nus-
rotonda de la Feixa Llarga es planteja compositivament en relació a l’antic edifici de l’Hospital i l’Hotel 
Hesperia. De manera secundària, es proposa un nou vial de circumval·lació que rodeja les 
edificacions al sud de Cal Trabal i els hi garanteix l’accés. La vialitat que limita amb el Parc caldrà que 
es dissenyi de manera adequada, d’acord amb les característiques de l’entorn i incorporant mesures 
d’adequació paisatgística que permetin també, la permeabilitat entre els espais lliures del Parc i els no 
edificats situats entre les edificacions i que s’han de destinar a ús públic.  

S’ha establert una subzona específica de centre direccional, clau 11GV-2 – Pol econòmic Granvia-
Llobregat, proposant una lectura unitària dels sòls destinats a aprofitament privat dins el sector 2. 
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CONCEPTE IMPORT %

URBANITZACIÓ COMUNA ALS SECTORS

Soterrament C-31 12.150.228,05 € 17%

Nova sortida metro de Bellvitge 535.401,78 € 50%

Subestació elèctrica 2.061.336,99 € 31%

SUBTOTAL 1 14.746.966,81 € 19%

URBANITZACIÓ INTERNA DELS SECTORS

Estructures c/ Ciències 0%

Urbanització 6.886.202,57 € 27%

Parcs i jardins 13.714.350,00 € 57%

8.652.175,24 € 70%

Antena xarxa de distribució

Línia 1: 2 línies 680ml a soterrar

Línia 2:  2 línies 430ml a soterrar

Línia 3: 4 línies 380ml a soterrar

Línia 4: 2 línies 550ml a soterrar

Línia 5: 2 línies 550ml de 110kV

Línia 6: 2 línies 220kV REE 
           + 2 línies de 110 kV Endesa

SUBTOTAL 2 29.252.727,81 € 45%

TOTAL DESPESES D'URBANITZACIÓ 30%

DESPESES DE GESTIÓ (10% cost urbanització)

4.399.969,46 € 30%

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ 4.399.969,46 € 30%

ALTRES DESPESES

Indemnitzacions 2.570.000,00 € 23%

1.467.173,67 € 31%

Conveni sanejament ACA 153.906,19 € 31%

TOTAL ALTRES DESPESES 4.191.079,86 € 25%

TOTAL DESPESES 30%

Serveis afectats elèctrics 
i nova xarxa elèctrica

Planejament, gestió, 
projectes urb., direcció d'obres, etc..

Implantació de l'incremet 
de servei del transport públic

6.900.000,00 €

684.151,60 €

222.000,00 €

478.852,44 €

367.171,20 €

52.590.743,94 €

SECTOR 2

43.999.694,62 €

Estimació de les despeses 

En els següent quadre s’exposen l’estimació de les despeses totals que haurà d’assumir el sector 2, 
sens perjudici que en la concreció de les mateixes puguin haver certes variacions.  

En tot cas, són d’aplicació, d’acord amb els criteris establerts en els apartats anteriors d’aquesta 
memòria, els percentatges de repartiment següents, determinats per a cada concepte: 
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Règim urbanístic del sòl

Qualificacions urbanístiques

clau (m2 sòl) (%)

3 Ferroviari 0,00 0,00%
4 Sistema de serveis tècnics 13.579,25 17,25%
5 Viari 10.859,11 13,80%

5/6 Viari /Parc urbà 0,00 0,00%
6 Parcs urbans 18.786,03 23,87%
7 Equipaments comunitaris i dotacions 3.953,28 5,02%
9 Protecció sistemes generals 0,00 0,00%

47.177,67 59,95%

clau (m2 sòl) (%)

11GV Centre Direccional 31.522,62 40,05%

31.522,62 40,05%

78.700,29 100,00%

58.700,00 ³

Coef. edificabilitat (m2 st/m2 sòl) 1,20

70.440,00Total sostre (m2 st)

QUALIFICACIÓ

Total zones

Total sòl brut

Sòl computable càlcul sostre

QUALIFICACIÓ

Total sistemes

ZONES AMB APROFITAMENT 

SISTEMES

Sector 3

SNC

PARÀMETRES URBANÍSTICS PDU

3.3.4. Sector 3 

Àmbit 

L’àmbit definit com a sector 3, comprèn els sòls confrontats amb la carretera del Mig i el carrer 
d’Arquímedes, situats en l’extrem nord de l’àmbit del PDU, a tocar del terme municipal de Cornellà de 
Llobregat. 

El PGM qualifica els terrenys com a sistemes de parcs i jardins metropolitans, clau 6c.  

Cal tenir en compte que el carrer Arquímedes, al nord-est e l’ambit, dóna front a un entorn industrial 
pràcticament consolidat. Al nord limita amb una carretera, no obstant el planejament a Cornellà també 
té previst desenvolupar els terrenys que li donen front al nord mitjançant un pla de millora urbana. 

Atenent a totes les consideracions anteriors, el Pla director incorpora aquest àmbit descrit, en el règim 
urbanístic de sòl urbà no consolidat (SNC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Sòl computable derivats del polígon d’actuació urbanística a gestionar  pel sistema d'actuació  
per cooperació. La resta de sòls compresos en el Sector 3 es qualifiquen 

 de Serceis tècnics-Deixalleria i parc de sanejament (clau 4) i vialitat existent 

 

Proposta d’ordenació 

La superfície d’aquest àmbit és de 78.700 m², una part d’aquest sector es destina a l’ús dels 
equipaments municipals existents: la Deixalleria i Parc de sanejament que com s’ha explicat en 
apartat anteriors d’aquesta memòria, es qualifiquen de clau 4, sistema d’equipament de servies 
tècnics. 

La posició de l’aprofitament privat s’escull associada a l’estructura viària existent:  

Primer, vinculat al carrer Arquímedes, el qual té continuïtat des de la Travessia Industrial fins més 
enllà de l’Avinguda del Carrilet.  
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En relació, cal explicar que l’ajuntament de Cornellà va aprovar definitivament al 2015, una 
Modificació del Pla general metropolità a diversos àmbits del municipi, entre els quals es troben els 
terrenys situats al nord del sector, totalment recolzats en la continuïtat del carrer Arquímedes, dit a 
Cornellà, carrer del Silici. El desenvolupament de dits terrenys estan pendents de la redacció d’un Pla 
de millora urbana. Aquest Pla preveu sostre amb usos bàsicament productius comercials, per 
potenciar una posició clarament urbana. Aquest sostre es preveu implantar en les àrees més properes 
a la vialitat, tot reservant l’espai lliure en front de les infraestructures. D’aquesta manera es preveu 
formalitzar un corredor verd que connecti els equipaments i espais lliures situats més al nord, des de 
com a mínim el Parc de Can Mercader, fins els terrenys de Cal Trabal, tot generant una ronda verda al 
voltant de les infraestructures més destacades. 

En continuïtat amb els criteris establerts pel planejament aprovat confrontant, el PDU preveu que una 
part de l’aprofitament es recolzi en el carrer Arquímedes, promovent una façana urbana continua 
enllaçada amb les propostes de Cornellà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Proposta. Qualificació del sòl – sector 3 
Font: PDU  Granvia-Llobregat (juny 2016) 

Els espais lliures aprofiten l’entorn de la masia de Ca l’Esquerrer per a plantejar una de les entrades 
principals al Parc de Cal Trabal en continuïtat amb el corredor verd esmentat que es proposa des de 
Cornellà. 

A l’igual que les altres dues masies situades en l’àmbit de Cal Trabal, la masia de Ca l’Esquerrer es 
converteix en un element essencials del Parc del qual forma part. La urbanització del seu entorn, així 
com el seu destí es plantejarà conjuntament amb la totalitat del Parc. En aquest sentit, cal recordar la 
previsió de redacció d’un -Pla de gestió del Parc de Cal Trabal- que garanteixi la preservació del 
patrimoni natural, agrícola i paisatges actuals, de la globalitat de terrenys que conformen els terrenys 
a l’entorn de les tres masies. 

En total, el Pla preveu, com a determinació general, una cessió mínima destinada a Parcs urbans del 
30%. En concret, la proposta definitiva en materialitza més d’1,8ha que s’inclourien en el Parc de Cal 
Trabal.  

La normativa preveu un article específic per determinar les condicions i criteris d’intervenció que han 
de regir el futur Parc de Cal Trabal, prestant una especial consideració als límits del seu entorn, amb 
mesures que en garanteixen integració i permeabilitat. 



Aprovació inicial. Juny 2016 

 

PDU DE L’ÀMBIT GRANVIA-LLOBREGAT 

2.2.  MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ                                                                                                                                                                                                46 

 

La resta d’aprofitament s’associa a la Ronda Litoral, atenent que un desenvolupament d’activitat 
econòmica genera un node que es nodreix principalment de les vies d’accés i la visibilitat que elles li 
atorguen. En aquest cas, aquest nou espai es recolza en primera instància en la transformació de la 
Granvia que a la seva vegada renovarà els terrenys de Cal Trabal. Les sinergies, accessibilitat i  
publicitat que es generaran a l’entorn de la Granvia reforçaran la proposta en el sector 3. Una de les  
estratègies del Pla és desenvolupar nous escenaris de referència a nivell metropolità, amb centres a 
la intersecció de la Granvia i la Ronda Litoral i la mateixa amb la Roda de Dalt. Aquests nous centres 
d’activitat seran visibles des del recorregut de les principals vies de connexió interurbanes vinculades 
a aquest PDU.  

L’índex d’aprofitament brut s’estableix en 1,20 m²sl/m²st que respon, primer, a l’anàlisi de capacitat de 
l’emplaçament de generar ciutat, en relació al planejament vigent aprovat a Cornellà i dins l’estratègia 
del PDU de situar els centres d’activitat en referència a la visibilitat des de les infraestructures, i com a 
resposta a l’entorn urbà en el que se situa i d’acord amb l’estudi de viabilitat econòmica que 
acompanya el PDU. 

El tipus d’ordenació previst és el de volumetria específica. Tenint en compte el sostre plantejat, les 
edificacions tindran com a màxim 14 plantes, el que significa una alçada aproximada de 53m. 

 

S’ha establert una subzona específica de centre direccional, clau 11GV-3 – Pol empresarial, 
proposant una lectura unitària dels sòls destinats a aprofitament privat dins el sector 3. 
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CONCEPTE IMPORT %

URBANITZACIÓ COMUNA ALS SECTORS

Soterrament C-31 3.058.031,16 € 4%

Nova sortida metro de Bellvitge 0,00 € 0%

Subestació elèctrica 746.510,25 € 11%

SUBTOTAL 1 3.804.541,40 € 5%

URBANITZACIÓ INTERNA DELS SECTORS

Estructures c/ Ciències 0%

Urbanització 656.084,71 € 3%

Parcs i jardins 600.670,00 € 3%

3.202.639,45 € 26%

Antena xarxa de distribució

Línia 1: 2 línies 680ml a soterrar

Línia 2:  2 línies 430ml a soterrar

Línia 3: 4 línies 380ml a soterrar

Línia 4: 2 línies 550ml a soterrar

Línia 5: 2 línies 550ml de 110kV

Línia 6: 2 línies 220kV REE 
           + 2 línies de 110 kV Endesa

SUBTOTAL 2 4.459.394,16 € 7%

TOTAL DESPESES D'URBANITZACIÓ 6%

DESPESES DE GESTIÓ (10% cost urbanització)

826.393,56 € 6%

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ 826.393,56 € 6%

ALTRES DESPESES

Indemnitzacions 1.000.000,00 € 9%

531.336,36 € 11%

Conveni sanejament ACA 55.736,91 € 11%

TOTAL ALTRES DESPESES 1.587.073,26 € 10%

TOTAL DESPESES 6%

Serveis afectats elèctrics 
i nova xarxa elèctrica

Planejament, gestió, 
projectes urb., direcció d'obres, etc..

Implantació de l'incremet 
de servei del transport públic

208.000,00 €

675.965,40 €

2.318.674,05 €

10.677.402,38 €

SECTOR 3

8.263.935,56 €

Estimació de les despeses 

En els següent quadre s’exposen l’estimació de les despeses totals que haurà d’assumir el sector 3, 
sens perjudici que en la concreció de les mateixes puguin haver certes variacions.  

En tot cas, són d’aplicació, d’acord amb els criteris establerts en els apartats anteriors d’aquesta 
memòria, els percentatges de repartiment següents, determinats per a cada concepte: 
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4. Resum dels canvis introduïts respecte el document d’aprovació inicial de 
gener de 2015 

4.1. Antecedents   

En data 15 de gener de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana va aprovar 
inicialment el Pla director urbanístic (PDU) Granvia-Llobregat. 

En data 9 de febrer de 2015 es va publicar al DOGC (nº 6806) l’edicte sobre l’aprovació inicial del 
PDU. Així mateix, es va procedir a la inserció d’un anunci en dos dels diaris de més divulgació en 
l’àmbit supramunicipal (Punt Avui i La Vanguardia), al web del Departament de Territori i Sostenibilitat 
i en l'E-tauler de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 83.2 del TRLU, a fi 
de que es poguessin presentar les al·legacions oportunes. 

A partir d’aquesta data, el PDU es va sotmetre a exposició pública per un període de 45 dies hàbils, i 
simultàniament es van sol·licitar els informes preceptius als departaments interessats i organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials. Així mateix, es va notificar als organismes i 
associacions que establia el document d’abast. 

A continuació de la informació pública, d’acord amb l’article 83.2 del TRLU es va sotmetre l’expedient 
al tràmit d’informació als ens locals compresos en l’àmbit territorial del PDU. 

Durant el període d’informació pública es van rebre un total de 18 informes d’organismes sectorials i 
de 11 escrits d’al·legacions, segons es detallen a continuació: 

 ESTAT 

· Demarcación de Carreteras del Estado a Catalunya (en el tràmit d’objectius i propòsits) 
· Subdirección General de Planificación Ferroviaria  
· Dirección General de Aviación Civil  
· Administrador Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

 GENERALITAT 

· Agència de Residus de Catalunya 
· Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 
· Direcció General de Comerç  
· Direcció General de Qualitat Ambiental 
· Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
· Departament de Salut 
· Direcció General de Polítiques Ambientals 
· Direcció General de Protecció Civil 
· Subdirecció General de Seguretat Industrial 
· Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 ALTRES 

· Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
· Consell Comarcal del Barcelonès 

 

Acabat el termini d’informació pública, en el tràmit d’informació als ens locals inclosos en l’àmbit del 
PDU, han presentat escrits següents: 

· Cornellà de Llobregat 
· Barcelona 
· El Prat de Llobregat 

En juliol de 2015, el Consorci per a la reforma de la Granvia de l’Hospitalet va presentar el document 
de PDU per a l’aprovació provisional.  

El Consorci per a la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat havia estat l’organisme 
responsable de la redacció del PDU atès que aglutinava totes les administracions afectades  
(Generalitat de Catalunya i Ajuntament) i, el Consorci ja havia dut a terme la transformació de la 
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Granvia entre els carrers Escultura i Miguel Hernández, el que havia comportat l’execució del el nou 
traçat de la C-31, la creació de la Plaça d’Europa i la millora de la xarxa de les línies dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya i de la Línia 9, així com la gestió i urbanització de l’ARE de la Remunta.  

Posteriorment, es va considerar oportú fer un canvi de redactors, en disposar, la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, d’un equip tècnic destinat a la redacció de plans directors 
urbanístics de delimitació i d’ordenació de sectors d’interès municipal i a l’estar en disposició 
d’elaborar els documents que calguessin fins a l’aprovació definitiva, Aquest fet permetria una major 
celeritat dels tràmits, per completar o confegir nova documentació. També comportava una major 
coordinació amb altres plans directors urbanístics que es trobaven en tràmit o en fase de gestació. 

Així, en data 13 de novembre de 2015, el conseller de Territori i Sostenibilitat modificà l’encàrrec de 
redacció del PDU Granvia-Llobregat, que passà a ser de la Direcció General d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme (DGOTU), respecte els documents que fossin necessaris fins a la seva aprovació 
definitiva. 

Actualment és un equip de la DGOTU l’encarregat de la redacció dels treballs del PDU. No obstant 
s’han establert reunions periòdiques (cada setmana) de coordinació on participen representants de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet, Consorci per a la reforma de la Granvia, Incàsol, DG d'Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre i DGOTU.  

Considerant i valorant el contingut dels diferents escrits referits anteriorment, relatius al PDU aprovat 
inicialment l’any 2015, i el context de la redacció, en el present document s’han introduït una sèrie de 
modificacions i/o correccions que, en alguns casos, són importants i tenen entitat suficient com per a 
tenir la consideració de canvi substancial, fet que motiva que el document es sotmeti a una nova 
aprovació inicial amb el preceptiu i corresponent període d’informació pública posterior. 

A continuació s’exposen les principals modificacions introduïdes en el nou document per aprovació 
inicial de juny de 2016. 
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4.2. Comparativa quadre de dades: gener 2015 – juny 2016 

 

Qualificacions urbanístiques

clau (m2 sòl) (%) (m2 sòl) (%) (m2 sòl) (%)

3 Ferroviari 3.965,19 0,38% 5.672,00 0,57% 4.406,19 0,42%

5 Viari 234.712,00 22,46% 0,00 0,00% 259.637,38 24,84%

5/6 Viari /Parc urbà 0,00 0,00% 217.892,00 21,92% 14.404,34 1,38%

6 Parcs urbans 502.382,37 48,07% 505.978,00 50,90% 517.398,10 49,51%

6 Parc urbà 1.430,21 0,14%

6b Parc urbà 2.953,07 0,28%

6c Parc urbà metropolità 497.999,09 47,65%

7 Equipaments comunitaris i dotacions 73.282,24 7,01% 89.558,00 9,01% 78.404,07 7,50%

7a Equipaments actuals 31.116,69 2,98%

7b De nova creació a nivell local 7.817,79 0,75%

7c De nova creació a nivell metropolità 34.347,76 3,29%

4 Sistema de serveis tècnics 7.135,18 0,68% 0,00 0,00% 18.469,60 1,77%

9 Protecció sistemes generals 194.165,98 18,58% 8.694,00 0,87% 2.976,48 0,28%

1.015.642,96 97,18% 827.794,00 83,28% 895.696,16 85,70%

clau (m2 sòl) (%) (m2 sòl) (%) (m2 sòl) (%)

11 Centre Direccional 29.498,29 2,82% 166.206,00 16,72% 149.445,09 14,30%

29.498,29 2,82% 166.206,00 16,72% 149.445,09 14,30%

1.045.141,25 100,00% 994.000,00 100,00% 1.045.141,25 100,00%

PGM vigent PDU (juny 2016)

QUALIFICACIÓ

Total zones

Total sòl brut

QUALIFICACIÓ

Total sistemes

ZONES AMB APROFITAMENT 

SISTEMES

PDU (gener 2016)
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Document d’aprovació inicial (GENER 2015)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

 Document d’aprovació inicial (JUNY 2016) 
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4.3. Resum / justificació dels principals canvis realitzats 

Canvis derivats en relació a protecció civil 

Una de les principals raons pel qual aquest document se sotmet a una nova aprovació inicial és 
l’observació de les mesures de prevenció determinades per Protecció Civil referents al risc en el 
transport de mercaderies perilloses per la carretera B-10 (Ronda litoral): La determinació d’una zona 
d’indefensió de 300m a banda i banda de la Ronda Litoral que fa no compatibles les construccions i/o 
activitats, en resum, obertes al públic en general, impossibilita el desenvolupament previst en l’anterior 
aprovació inicial per al sector 2.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectació TRANSCAT: Ronda Litoral 

Al respecte, està  aprovat des d’abril de 2013 i adjudicat pel Ministeri de Foment al novembre de 2014, 
el projecte de construcció del: “NUEVOS ACCESOS SUR FERROVIARIO Y VIARIO AL PUERTO DE 
BARCELONA. EJE VIARIO” (vial de camions). 

Aquest vial ja està previst en el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat el 2010, que 
dibuixa un traçat per a vehicles pesants situat entre la B-10 i el riu. Es tracta d’una via exclusiva per a 
camions que ha de permetre millorar l’eficiència global de la xarxa, en concret l’A-2 entre Sant Feliu 
de Llobregat i el Port de Barcelona, de manera que faciliti la sortida de les mercaderies a i des del 
port. 

El fet de l’existència d’aquest nou vial evidencia una reducció del trànsit de mercaderies perilloses pel 
la B-10, ja que és aquest un dels motius de la seva construcció i més tenint en compte que és tracta 
d’un vial exclusiu per a camions.  

Així, un cop construït el -vial de camions-, el Servei Català de Trànsit desviarà el recorreguts dels 
camions amb mercaderies perilloses a aquest nou vial de forma immediata gràcies a l’aplicatiu XIMP, 
pel que la determinació de la zona d’indefensió de 300m es desplaçarà a l’entorn d’aquest, 
desafectant als terrenys del sector2. 

Per tant, el sector 2, resta condicionat, en el moment d’instal·lar construccions i/o activitats 
vulnerables, a l’execució del nou vial de camions relatiu al projecte “Nuevos accesos sur ferroviario y 
viario al Puerto de Barcelona. Eje viario”, en construcció.  
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Afectació TRANSCAT: Vial de camions 

Aquest nou escenari ha fet replantejar i redissenyar els espais amb aprofitament privat del sector 2, 
d’acord amb la nova línia d’afectació derivada d’aquest nou vial de camions, tot mantenint el sostre 
edificable determinat en l’anterior aprovació inicial (gener 2015).  

Així mateix, ha estat una oportunitat per a estudiar i proposar l’establiment de noves relacions entre 
els espais lliures, tot resituant el corredor verd Granvia-Cal Trabal d’entre 35m a 40m lliures, dins 
l’estratègia de continuïtat dels espais lliures objecte del PDU, amb el manteniment de l’enllaç de lliure 
accés de pas sota la Ronda Litoral de forma més fluïda, amb l’objectiu d’establir  itineraris de connexió 
del Parc Cal Trabal amb la llera del riu Llobregat i el Parc Agrari del Baix Llobregat.  

En el mateix sentit, s’ha proposat que els espais no edificats i oberts privats es dissenyin amb 
l’objectiu de ser veritables estructuradors de espais de relació, entre els propis de les noves 
edificacions i amb l’Hospital de Bellvitge i les masies existents, tot provocant permeabilitats visuals i 
d’accessibilitat. 



Aprovació inicial. Juny 2016 

 

PDU DE L’ÀMBIT GRANVIA-LLOBREGAT 

2.2.  MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ                                                                                                                                                                                                54 

 

Canvis derivats en relació al Departament de Salut 

D’acord del que es desprèn de l’informe emès per part del Departament de Salut, s’ha treballat en el 
sentit de compatibilitzar les ordenacions proposades en el PDU amb els planejaments aprovats dels 
hospitals de Bellvitge (modificació del PGM en el Campus de les Ciències de la Salut de Bellvitge) i 
del Duran i Reynals (Pla especial -PE- del Parc Científic i Tecnològic biomèdic de salut-BIOPOL). 

La nova proposta ha profunditzat en l’anàlisi i solució de l’accés de l’actual Hospital de Bellvitge i les 
relacions amb els nous creixements i espais lliures que es generen i que s’han de vincular. Així doncs, 
l’espai verd se situa en continuïtat amb el corredor verd Granvia-Cal Trabal i es proposa un nou ordre 
de composició arquitectònica entre l’antic Hospital de Bellvitge, l’Hotel Hesperia i la nova torre-
referència del centre hospitalari i de recerca de Bellvitge, evitant construir sobre la via de maniobres 
del metro com estava previst en el document d’aprovació inicial de gener de 2015, facilitant la seva 
gestió i execució. 

S’ha ajustat el traçat del carrer de la Feixa Llarga per possibilitar el manteniment d’aparcament actual i 
s’ha proposat nous espais d’equipament annexes al recinte actual que podrien facilitar l’ampliació de 
més places per aparcament. 

Pel que afecta a l’Hospital Duran i Reynals, es proposa compatibilitzar la composició, posició i 
ordenació de les noves edificacions en coordinació a les proposades pel PE aprovat i les 
preexistències. En aquest sentit el nou document de PDU manté els límits de l’actual PE, de manera 
que s’han reduït l’espai destinat a aprofitament privat, tot tenint en compte la previsió de construcció 
d’un edifici de característiques semblants a les previstes en el PDU en l’encreuament de la Rambla 
Marina amb la Granvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDU juny 2016: imatge indicativa de l’ordenació 
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Mobilitat 

Pel que fa a la mobilitat general s’han plantejat tota una sèrie d’ajustos derivats dels informes 
sectorials i les al·legacions presentades pels Ajuntaments de Barcelona i el Prat i Mercabarna, que 
s’han materialitzat, de manera resumida, en els següents punts:  

A.  Ajustos en els ramals d’incorporació a la Ronda Litoral: 

S’incorpora de nou el ramal de connexió de la Ronda Litoral (B-10) sentit oest amb la C-31 sentit 
Castelldefels. 

S’incorpora també de nou el nus de connexió de la Granvia (C-31) sentit Barcelona amb la ronda 
Litoral sentit oest, i s’elimina l’enllaç que connectava amb la Ronda Litoral sentit oest des del ramal de 
connexió de la Ronda Litoral (B-10) sentit est amb la Granvia (C-31) sentit Barcelona. 

S’elimina l’actual enllaç sentit Barcelona de la Granvia (C-31) a l’alçada del creuament amb el riu 
Llobregat que permet agafar el lateral sud de la Granvia o la connexió amb el carrer Feixa Llarga de la 
banda sud. La connexió amb el lateral de la Granvia es fa ara a través de la rotonda de Feixa Llarga i 
la connexió amb el carrer Feixa Llarga a la banda sud es farà des del ramal de connexió de la Granvia 
(C-31) sentit Barcelona amb la Ronda Litoral (B-10) sentit est.  

L’enllaç de la Ronda Litoral (B-10) sentit est amb la C-31 sentit Barcelona connecta amb el lateral de 
la Granvia banda sud a traves de la rotonda de Feixa Llarga, i ara es fa passada la rotonda. 

B.  Modificació de la configuració de l’enllaç de Feixa Llarga:  

Es millora la nova rotonda a nivell  de la Feixa Llarga al seu pas sobre el soterrament de la Granvia, 
pel que fa sobre tot a nivell de repercussió urbana, modificant la configuració de la doble rotonda a 
una d’única. 

C. S’han realitzat algunes esmenes de traçat i pendents, pel que fa a la prolongació del carrer 
Ciències, mitjançant un nou pont sobre la Ronda. 

D.  Millora del radi i pendent del ramal provinent de Mercabarna:  

D’acord amb el que es desprèn de l’informe de foment, s’ha millorat el radi del ramal que connecta el 
carrer 3 amb la Ronda Litoral (B-10), sentit nord, fins un radi de 45,5 m i una pendent aproximada del 
3%.   

E.  Ajustos en el enllaç del nus de Marina. 

S’ha ampliat la rampa de sortida de la Granvia (C-31) sentit Barcelona a la rotonda de Marina a dos 
carrils. 

F.  Proposta de nou vial de circumval·lació en el sector 2: S’ha incorporat un nou vial entre el parc de 
Cal Trabal i el centre direccional del sector 2. 

G.  Augment del radi de les rotondes al vial de circumval·lació sud del sector 1 

S’ha augmentat significativament el radi de les rotondes situades al vial de circumval·lació sud del 
sector 1 amb el carrer Ciències i el carrer 3 – carrer Pau Redó. 

A banda s’ha hagut d’ajustar l’estudi de mobilitat, tenint en compte tots aquestes esmenes i per tant, 
per derivada, l’estudi econòmic pel que fa a despeses. 

Aquests ajustos han comportat tot un conjunt de canvis que han afectat a la superfície de l’àmbit 
global del PDU, als límits de cadascun dels sectors i a la concreció de les zones. 
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Ordenació i paràmetres bàsics dels sectors 

En general s’han mantingut la major part de paràmetres establerts en el document d’aprovació inicial 
de gener de 2015. S’ha mantingut l’edificabilitat bruta total aplicable a cada sector, no obstant el 
sostre total ha variat per raó de l’ajust dels límits del sectors. Cal dir que l’edificabilitat s’ha simplificat 
pel que fa al paràmetre sobre-sota rasant, un cop vists els resultats de l’estudi econòmic, definint una 
única edificabilitat atribuïble a tot el sector. 

S’ha reajustat l’àmbit del PDU en el sector 1, a petició de l’ajuntament de L’Hospitalet,  excloent una 
superfície  de 2.750 m², qualificada de centre direccional per la Revisió del Pla Parcial de Bellvitge, 
que es correspon a la superfície ocupada sota rasant per l’aparcament municipal subterrani situat al 
costat de la rambla de la Marina i al nord del Mercat de Bellvitge. Es considera que aquest sòl,  atès 
que s’hi ha construït l’aparcament esmentat, no reuneix les condicions d’idoneïtat suficients per 
esdevenir sòl qualificat urbanísticament de zona verda 

El sector 3 ha ampliat els seus límits fruit del reconeixement de la realitat física de la propietat, 
reconeguda per sentència.  

D’altra banda s’han establert percentatges d’usos d’acord amb els estudis econòmic i de mobilitat per 
tal de donar garanties al desenvolupament del Pla i com a resposta i adequació a les diferents 
normatives sectorials. 

En general i afecten a tots tres sectors, s’han fet ajustos en l’estudi econòmic derivats de l’esmena 
d’alguns errors detectats en la quantificació de les despeses adjudicades a cada sector. 

Adequació a normatives sectorials 

Segons es desprèn de diversos informes emesos pels diferents organismes sectorials (en relació a 
aspectes en matèria de comerç, mobilitat generada, protecció civil, així com en relació a les 
afectacions de les infraestructures aeroportuàries, ferroviàries i viaries), es completen i s’adeqüen a 
aquestes normatives sectorials d’aplicació els diversos documents que integren el PDU (memòria, 
normativa, plànols, estudi ambiental estratègic, estudi d’avaluació de la mobilitat generada, etc). 

Document PDU 

En global la documentació que conforma aquest PDU ha variat formalment resultat de l’adequació i 
coordinació amb la resta de PDUs que redacta el Departament. L’objectiu final ha estat el de 
garantitzar la màxima flexibilització en la concreció, posició i ordenació de les edificacions, al mateix 
temps que aconseguir una imatge unitària i composició estètica acurades. 

Correcció d’errades i incongruències 

Tanmateix, s’introdueixen correccions i precisions detectades en la documentació del PDU, en base 
també als diversos informes emesos i als escrits d’al·legacions presentats. 
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5. Justificació d’adequació de la proposta 

5.1. Síntesi del reconeixement territorial i urbanístic d’aplicació 

Encaix i interès territorial 

La consecució d’aquest projecte, circumscrit a l’àmbit de Granvia-Llobregat és congruent amb 
l’estratègia del Pla territorial metropolità de Barcelona, que assenyala les àrees de transformació 
urbana d’interès metropolità incloent-hi els terrenys situats a l’entorn del segon tram de la Granvia de 
l’Hospitalet de Llobregat. 

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), en el document d’estratègies, qualifica els terrenys 
com a territori objecte de transformació urbana d’interès metropolità, dins de la que considera un àrea 
especialitzada d’equipaments, parc i altres sistemes amb capacitat de desenvolupament. 

La normativa del PTMB, en el seu article 3.8 estableix la regulació dels sectors prèviament definits en 
procés de transformació i més en concret determina que els plans urbanístics han de desenvolupar 
les àrees corresponents a aquesta estratègia de forma preferent a l’establiment de noves extensions 
urbanes, d’acord amb els següents objectius: 

- Reciclar sòls urbans amb usos i/o intensitats obsolets i poc adequades al seu entorn urbà. 

- Establir una estructura urbana integrada i permeable amb la del seu entorn urbà consolidat. 

- Situar equipaments col·lectius dins de l’àrea de transformació urbana per tal de donar-hi 
servei i satisfer les necessitats no cobertes i de difícil dotació en les àrees urbanes 
consolidades veïnes. 

- Dotar d’espais públics col·lectius especialment parcs i jardins urbans amb criteris anàlegs als 
de l’apartat anterior. 

- Equilibrar la relació entre l’habitatge i activitat econòmica en el seu interior i/o els teixits 
urbans del seu entorn. 

Els plans urbanístics han de determinar els usos i les intensitats dels sectors objecte d’aquesta 
estratègia en funció de: 

- Els condicionaments implícits en el seu entorn urbà consolidat i/o planificat, si s’escau. 

- La seva accessibilitat a peu o amb mitjans de transport mecanitzat segons els criteris 
establerts en l’article 3.25. 

- El coeficient brut d’edificabilitat per a les seves àrees de transformació urbana d’interès 
metropolità, que com a mínim ha de ser del 0,6. Aquest mínim no s’ha d’aplicar 
obligatòriament al sòl de sistemes generals ja definits pel planejament urbanístic que forma 
part del sector. 

En coherència amb les determinacions del PTMB, que preveu entre d’altres la transformació d’una 
part dels sòls inclosos en l’àmbit delimitat, el Pla director assigna aprofitaments urbanístics destinats a 
acollir activitat econòmica, que han de permetre la justa distribució de càrregues i beneficis en 
l’execució dels sectors i la generació dels recursos per assumir els costos de remodelació dels 
sistemes generals: la nova secció de la C-31, els vials i espais verds corresponents als sistemes 
generals de comunicació i lleure, el Parc de Cal Trabal, el soterrament de les línies elèctriques i el 
tractament del sistema hidràulic. 

El vigent Text refós de la Llei d’urbanisme (DL1/2010, de 3 d’agost) defineix els PDU com una figura 
del planejament general amb capacitat per delimitar i ordenar el sector d’interès supramunicipal per 
dur a terme l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància social i econòmica o de 
característiques singulars. 

En el cas de transformació de l’àmbit de la Granvia-Llobregat, la iniciativa d’emprar aquesta figura 
d’ordenació de territori en base als antecedents i el contingut dels capítols anteriors d’aquesta 
memòria, es recolza jurídicament en la disposició addicional segona del Text refós de la Llei 
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d’urbanisme que abasta les actuacions urbanístiques en els règims jurídic de sòl urbà no consolidat i 
urbanitzable amb les finalitats de: 

- Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament de l’àmbit de que es 
tracti o bé la seva reconversió quant a l’estructura fonamental d’edificació existent o els usos 
principals. 

- Establir la substitució integral o parcial de les infraestructures d’urbanització per raons 
d’obsolescència o insuficiència manifesta de les existents o per les exigències de 
desenvolupament econòmic i social. 

En tot cas i a mode de síntesi, es justifica aquesta decisió en base als continguts i objectius següents: 

a. L’àmbit delimitat de més d’un milió de metres quadrats envolta dos centres sanitaris de 
referència: Bellvitge i Duran Reynals de l’Institut Català d’Oncologia que constitueixen un nucli 
de sinergies dins el context sanitari assistencial i de formació universitària, recerca científica i 
desenvolupament empresarial al voltant d’aquests. 

b. La importància del desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit rau en la voluntat de combinar 
la potenciació dels equipaments existents amb la transformació del seu entorn, tot 
aconseguint nous espais per a usos de recerca i activitat econòmica, complementaris als 
existents. 

c. La localització dels terrenys que formen part de aquest PDU, al voltant de la Granvia, en la 
intersecció amb la Ronda Litoral i com a porta d’entrada a les ciutats de l’Hospitalet – 
Barcelona i directament relacionats amb l’accés a l’Aeroport, el Port, la zona Franca i 
Mercabarna, li confereixen una posició estratègica a nivell metropolità que s’han de estudiar i 
valorar dins un plantejament de singularitat i representativitat de la proposta que s’esdevingui 
evidents. 

Transformació de l’actual C-31 - Granvia 

El PDU inclou com a un dels objectius principals la transformació de l’actual C-31 i sistema general 
viari.  

El Pla condiciona dita transformació a mantenir les funcions actuals de la via, amb independència de 
l’escala d’afectació:  

- Metropolitana, tenint en compte de que es tracta de la via de comunicació que uneix, entre 
d’altres, l’Aeroport del Prat amb el centre de la ciutat de Barcelona, la plaça d’Europa, la nova 
Fira o la Ciutat de la Justícia. 

- Local, de l’estrictament urbana, de relligament de la xarxa local amb les àrees consolidades 
del seu entorn, la Zona Franca, el barri de Bellvitge i els eixamples nord de la ciutat de 
l’Hospitalet. 

Reserva d’espais lliures. Soterrament de les línies elèctriques i millora de la xarxa de sanejament 

El Pla general metropolità aprovat el 1976 va atorgar a bona part del sòls inclosos en l’àmbit 
d’ordenació a desenvolupar mitjançant la figura del Pla director, la qualificació de 6c, espais lliures, 
sense dotar aquest sistema general de cap figura de gestió que fes possible la incorporació 
d’aquestes com a parcs urbans al domi públic per la via del planejament urbanístic. 

Forma part de l’estratègia d’aquest document completar l’efectiva consolidació de les reserves de sòl 
públic establertes en el seu moment mitjançant la seva obtenció i urbanització com a espai lliure dins 
dels sectors de planejament establerts pel PDU. 

Entre els objectius del PDU figuren també dues operacions importants en relació amb les 
infraestructures i el paisatge urbà en aquesta part del Delta del Llobregat: El soterrament de les línies 
elèctriques de transport d’energia, que per la seva dimensió i recorregut, transcendeixen abastament 
el caràcter local de la seva influencia, directament relacionada amb la urbanització del Parc de Cal 
Trabal. 
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Respecte de l’altra, el Pla incorpora la millora de la xarxa de sanejament iniciada amb la creació de 
l’interceptor d’aigües plujanes cap al Port de Barcelona procedents dels sistema hidrològic dels 
municipis de Delta del Llobregat, una inversió associada als costos de la transformació d’aquest 
territori i del soterrament de la Granvia que els afecta i que tenen igualment una dimensió 
metropolitana que assumirà el desenvolupament del Pla director. 

5.2. Compliment de les reserves per espais lliures i equipaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document d’aprovació inicial (JUNY 2016)

PGM (1976) 
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clau QUALIFICACIÓ

6 Parcs urbans 502.382,37m2 48,07% 517.398,10m2 50,20%

5/6 Viari /Parc urbà 0,00m2 0,00% 14.404,34m2 1,40%

7 Equipaments comunitaris 73.282,24m2 73.282,24m2 7,01% 7,01% 78.404,07m2 78.404,07m2 7,61% 7,61%

575.664,61m2 55,08% 610.206,51m2 59,20%Totals

PDUPGM

502.382,37m2 48,07% 531.802,44m2 51,59%

SISTEMES

Dif. PDU-PGM

Qualificacions urbanístiques

clau (m2 sòl) (%) (m2 sòl) (%) (m2 sòl)

3 Ferroviari 3.965,19 0,38% 4.406,19 0,42% 441,00

5 Viari 234.712,00 22,46% 259.637,38 24,84% 24.925,38

5/6 Viari /Parc urbà 0,00 0,00% 14.404,34 1,38% 14.404,34

6 Parcs urbans 502.382,37 48,07% 517.398,10 49,51% 15.015,73

6 Parc urbà 1.430,21 0,14%

6b Parc urbà 2.953,07 0,28%

6c Parc urbà metropolità 497.999,09 47,65%

7 Equipaments comunitaris i dotacions 73.282,24 7,01% 78.404,07 7,50% 5.121,83

7a Equipaments actuals 31.116,69 2,98%

7b De nova creació a nivell local 7.817,79 0,75%

7c De nova creació a nivell metropolità 34.347,76 3,29%

4 Sistema de serveis tècnics 7.135,18 0,68% 18.469,60 1,77% 11.334,42

9 Protecció sistemes generals 194.165,98 18,58% 2.976,48 0,28% -191.189,50

1.015.642,96 97,18% 895.696,16 85,70% -119.946,80

clau (m2 sòl) (%) (m2 sòl) (%) (m2 sòl)

11 Centre Direccional 29.498,29 2,82% 149.445,09 14,30% 119.946,80

29.498,29 2,82% 149.445,09 14,30% 119.946,80

1.045.141,25 100,00% 1.045.141,25 100,00% 0,00

QUALIFICACIÓ

Total sistemes

ZONES AMB APROFITAMENT 

SISTEMES

QUALIFICACIÓ

Total zones

Total sòl brut

PGM vigent PDU

En la distribució de la reserva dels espais lliures, s’ha seguit el criteri general de mantenir les 
superfícies qualificades pel Pla vigent amb la clau 6, situant-les com a element d’articulació del  
territori que aporta beneficis ambientals i socioculturals. 

El plànol de zonificació que sintetitza la distribució espacial de les zones i sistemes del Pla director en 
l’àmbit delimitat posa l’èmfasi en el manteniment de les reserves d’espais lliures i dotacions del pla 
vigent, amb el corresponent increment de la seva proporció en base al nou sostre generat 

La racionalització de la xarxa viària permet reduir les reserves previstes en el Pla en el sistema viari i 
les corresponents zones de protecció, de tal manera que s’aprofiten bona part dels terrenys així 
recuperats per les futures activitats econòmiques.  

El quadre de superfícies en relació al vigent PGM resultants és el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els espais lliures i equipaments, en conjunt, representen actualment 575.664 m², el 55% de la 
superfície del Pla.  

 

 

 

 

 

La consecució del projecte comporta la efectiva cessió dels espais públics corresponents a les zones 
verdes i equipaments previstos en el Pla director, és a dir una superfície aproximada de 610.206,5 m², 
el 59% del total. El total previst d’espais lliures s’incrementa fins quasi 30.000 m². 

Cal fer esment que malgrat aquí es sumin els espais lliures generats com a conseqüència del 
cobriment de la Granvia (clau doble 5/6), aquests no computen en l’exigència de complir les reserves 
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clau QUALIFICACIÓ

7 Equipaments comunitaris 73.282,24m2 7,01% 78.404,07m2 7,61%

4 Serveis tècnics 7.135,18m2 0,68% 18.469,60m2 1,79%

80.417,42m2 7,69% 96.873,67m2 9,40%Totals

SISTEMES
PGM PDU

clau QUALIFICACIÓ

73.282,24m2

-13.600,00m2

7.135,18m2 18.469,60m2

13.600,00m2 -4.900,00m2

80.417,42m2 91.973,67m2 11.556,25m2

SISTEMES
PGM PDU

Totals

59.682,24m2 78.404,07m2

13.569,60m220.735,18m2

7 18.721,83m2

6.434,42m2

Equipaments comunitaris

4 Serveis tècnics

Diferència

d’espais lliures d’acord a l’increment del sostre edificable de nova creació, tal i com es justifica en 
l’apartat següent. Aquests als efectes de la comprovació del càlcul de les reserves augmenten 
aproximadament en 15.000 m² . 

Cal també puntualitzar la diferència entre el planejament vigent i el resultant pel que fa als 
equipaments. En el PDU aquests s’incrementen en uns 5.000 m². El fet és que en el còmput 
d’equipaments del planejament vigent és sumen els aproximadament 13.600 m² corresponents a la 
Deixalleria i Parc de sanejament. Com s’ha explicat en apartats anteriors, aquestes instal·lacions es 
qualifiquen ara de clau 4, serveis tècnics, recollint una sentència del Tribunal Suprem de Justícia de 
Catalunya. 

 

 

 

 

 

Dins el càlcul de serveis tècnics s’ha de fer constar els aproximadament 4.900 m² corresponents als 
necessaris per a l’ampliació de la Subcentral elèctrica, considerats com a privats.  

Així, el total definitiu pel que fa als equipaments, tot considerant també els serveis tècnics públics és 
d’uns 92.000 m², el que suposa un increment respecte el planejament vigent de 11.600 m². 

A efectes del còmput de les reserves d’acord a l’increment del sostre edificable, es considera que la 
superfície d’equipaments vigents suma uns 59.700 m², tot restant la Deixalleria i Parc de sanejament 
que ara són serveis tècnics, pel que en el PDU, en realitat, els equipaments s’incrementen en 
18.700m². 

 

 

 

 

 

 

Amb tot, el PDU incorpora en els àmbits de gestió corresponent als sectors 1, 2 i 3, un sostre 
edificable de nova creació el qual, d’acord amb el que fixa l’article 100 del TRLU exigeix cessions 
addicionals en la forma següent: 

Sector 2 

Pel sector 2 s’aplica el supòsit de l’article 100.1 del TRLU que fixa que en el cas de sòl urbanitzable, 
la modificació de la figura de planejament que comporta nou sòl edificable, haurà d’incrementar els 
espais lliures i equipaments en la proporció que es determina en l’article 65.3 del TRLU, pels usos 
residencials i el 65.4, per la resta d’usos. 

Cal fer esment que el PDU preveu destinar a ús hoteler un 10% del total del sostre. Aquest ús es 
considera diferent al d’habitatge d’acord amb el PGM; en concret, a l’article 277 del mateix,  se li 
atribueix l’ús residencial destinat a allotjaments comunitaris i temporals. 

D’acord a l’article 65.4 del TRLU, la reserva serà d’un mínim del 10% d’espais lliures i del 5% per a 
equipaments, calculada en base a considerar la nova superfície objecte de qualificació dels nous 
terrenys destinats a centre direccional. 

També cal considerar el 10% del sostre destinat a residencial no permanent (tipus hoteler), que 
d’acord amb el mateix article 65.3 del TRLU, comporta una reserva addicional de 20 m² per cada 100 
m² de sostre per a espais lliures i altres 20 m² per cada 100 m² de sostre per a equipaments. 
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SECTOR 2

Reserves zones verdes i equipaments (art 100.1 TRLU) SÒL URBANITZABLE

Pel sostre destinat a usos no residencials (art 65.4 TRLU)

superfície total dels nous terrenys edificables Mínim zona verda Mínim equipaments

(residencial + no residencial) 10% 5%

54.510,35m2sòl 5.451,04m2sòl 2.725,52m2sòl

Pel sostre destinat a l'ús residencial no permanent (art 65.3 TRLU)

Sostre total Sostre màxim: 10% hoteler Mínim zona verda Mínim equipament

(art 277 PGM) 20m2 sòl /100 m2 st 20 m2 sòl /100 m2 st

195.450,68m2st 19.545,07m2st 3.909,01m2sòl 3.909,01m2sòl

CÒMPUT FINAL zones verdes 9.360,05m2sòl

mínim increment equipaments 6.634,53m2sòl

PDU zones verdes 267.245,42m2sòl

previsió equipaments 21.720,25m2sòl

SECTOR 1

Reserves zones verdes i equipaments (art 100.3 TRLU) SÔL URBÀ

Pel sostre destinat a l'ús residencial no permanent

Sostre total Sostre màxim: 10% hoteler Mínim zona verda Mínim equipament

(art 277 PGM) 15 m2sòl /100 m2st 7,5 m2sòl /100 m2st

366.005,89m2st 36.600,59m2st 5.490,09m2sòl 2.745,04m2sòl

Pel sostre destinat a usos no residencials

Sostre total Sostre no residencial: 90% Mínim verd i equip

7,5 m2sòl /100 m2st

366.005,89m2st 329.405,30m2st 24.705,40m2sòl

CÒMPUT FINAL zones verdes 30.195,49m2sòl

reserva equipaments 2.745,04m2sòl

PDU zones verdes 191.312,17m2sòl

previsió equipaments 52.730,54m2sòl

En aquest cas, el 10% del sostre que l’ordenació permet destinar a aquest ús equival a 19.545 m2st, 
el que comporta una reserva addicional de 3.909 m² de zona verda, amb un mínim del 10% de la 
superfície de l’àmbit d’actuació, és a dir 5.451 m²,  i altres 3.909 m² per a dotacions públiques, amb un 
mínim del 5% de la superfície de l’àmbit d’actuació, és a dir 2.725,5 m², a més del sòl destinat a 
serveis tècnics.  

Així doncs, la proporció mínima d’espais lliures i equipaments de nova creació pel sector 2 hauria de 
ser la següent: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sector 1 i 3 

En el cas de sòl urbà no consolidat, corresponent als sectors 1 i 3 és d’aplicació l’article 100.3 del 
TRLU, de reordenació general que comporta la transformació dels usos previstos pel planejament. En 
aquest cas, els usos no residencials s’han de reservar espais verds i equipaments en la proporció de 
7,5 m² de sòl per cada 100 m² de sostre edificable, tenint en compte que el mateix article 100.3 
determina que computen les reserves previstes en el plantejament anterior. 

D’acord amb aquests preceptes, les mínimes reserves d’espais lliures i equipaments a incorporar en 
el PDU seran les següents: 
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SECTOR 3

Reserves zones verdes i equipaments (art 100.3 TRLU) SÔL URBÀ

Pel sostre destinat a l'ús residencial no permanent

Sostre total Sostre màxim: 10% hoteler Mínim zona verda Mínim equipament

(art 277 PGM) 15 m2sòl /100 m2st 7,5 m2sòl /100 m2st

70.440,00m2st 7.044,00m2st 1.056,60m2sòl 528,30m2sòl

Pel sostre destinat a usos no residencials

Sostre total Sostre no residencial: 90% Mínim verd i equip

7,5 m2sòl /100 m2st

70.440,00m2st 63.396,00m2st 4.754,70m2sòl

CÒMPUT FINAL zones verdes 5.811,30m2sòl

reserva equipaments 528,30m2sòl

PDU zones verdes 18.786,03m2sòl

previsió equipaments 3.953,28m2sòl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resum, el Pla director urbanístic està obligat, d’una banda, a mantenir les reserves d’espais verds i 
equipaments que conté el PGM vigent. Aquestes reserves permeten complir amb el que disposa 
l’article 100.3 de la Llei d’urbanisme. De l’altra, a incrementar els espais verds i equipaments en les 
proporcions requerides per l’article 100.1, tan que pel que fa a la superfície de nou sòl urbanitzable 
pels usos no residencials com pel que fa al sòl residencial no permanent, previst com a ús hoteler. 

En aquest sentit, les obligacions d’incrementar en 9.360,05m² els espais lliures i en 6.634,5 m² els 
equipaments venen garantides per l’ordenació urbanística del PDU que en el seu còmput incrementa 
la superfície del sistema de parcs urbans en 15.015,7 m² i el d’equipaments en 18.721,8 m². 
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6. Gestió i administració actuant 

Aquest PDU estableix diverses estratègies de gestió i sistemes d’actuació amb la finalitat de 
desenvolupar i executar les actuacions que se’n deriven d’aquest planejament, entenent que tots tres 
sectors son actuacions d’ordenació del territori d’interès supramunicipal. 

El PDU delimita tres sectors de desenvolupament urbanístic d’acord amb el que estableix l’article 
56.1.g) i 56.6 del TRLU per a la delimitació i ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a 
l’actuació directa d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de característiques 
singulars. 

Els sectors que es delimiten al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat són: 

- Sector 1  

- Sector 2 

- Sector 3 

Aquests sectors es preveuen inicialment que constitueixen cadascun d’ells un únic polígon, encara 
que sigui possible la seva execució per fases, d’acord amb el que determini el projecte d’urbanització 
executiu. 

Altrament, si escau, es podrà estudiar i tramitar en cadascun d’aquests sectors una divisió poligonal 
en el moment que es consideri oportú, quedant garantida la connexió de totes les xarxes de serveis i 
la cessió dels terrenys d’ús públic urbanitzats que corresponguin a cada etapa. 

6.1. Sistema d'actuació 

L’article 121 TRLU estableix que l’execució del planejament es podrà dur a terme per qualsevol dels 
següents sistemes d’actuació: reparcel·lació i expropiació. 

Sector 1  

El sistema d’actuació que s’estableix per a l’execució del Sector 1, d’interès supramunicipal, 
d’execució directa a l’empara d’aquest PDU és el d’expropiació degut a l’interès públic prevalent de 
l’actuació urbanística, on l’administració actuant assoleix la responsabilitat de l’execució d’aquests 
sectors per a la transformació de la C-31, així com la resta de sistemes i serveis afectats que 
justifiquen la necessitat de procedir amb celeritat a l’obtenció dels terrenys de titularitat privada que 
manquen per completar processos expropiatoris iniciats anteriorment. 

El sistema d’actuació urbanística per expropiació s’aplica per polígons d’actuació urbanística complets 
i comprèn tots els béns i els drets que hi siguin inclosos. La delimitació de l’àmbit d’expropiació ha 
d’anar acompanyada d’una relació de les persones propietàries i d’una descripció dels béns i els drets 
afectats, d’acord amb la legislació d’expropiació forçosa (art 152.1 del TRLU). 

El sistema d’actuació urbanística per expropiació té per objecte l’execució del planejament urbanístic i 
també, si escau, l’edificació, d’acord amb el que s’estableix a l’article 152.2 del TRLU. 

En el sistema d’expropiació, la condició d’administració expropiant recau en l’administració pública 
amb potestat expropiadora que té encomanada l’execució del planejament que dóna lloc a 
l’expropiació. En el Sector 1 d’aquest PDU que s’executa pel sistema d’expropiació es determina com 
administració expropiant la Generalitat de Catalunya i com a beneficiari de l’expropiació el Consorci 
per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat que actua en qualitat d’administració 
actuant d’acord amb les facultats establertes a l’article 2 dels seus Estatuts. 

Els costos d’expropiació, indemnitzacions i urbanització els assumirà l’adminstració actuant 
beneficiària 

Per dur a terme les actuacions expropiatòries per raons urbanístiques, l’administració expropiant pot 
utilitzar les formes de gestió previstes a la legislació aplicable, encomanar mitjançant conveni l’exercici 
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de la potestat expropiatòria a d’altres administracions públiques o utilitzar fórmules associatives amb 
altres administracions públiques (art. 209.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme). 

Sectors 2 i 3 

El sistema d’actuació que s’estableix per a l’execució dels Sectors 2 i 3 és el reparcel·lació en la 
modalitat de cooperació, per ser bàsica, la iniciativa pública, en l’execució dels sectors resultant del 
PDU i tal com queda regulat en el capítol III del títol quart del TRLU, aquest sistema assegura una 
ràpida realització de l’actuació. En el sistema de cooperació els propietaris del polígon o unitat 
d’actuació aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta i l’administració actuant executa les obres 
d’urbanització. Els costos d’urbanització aniran a càrrec dels propietaris afectats. 

El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació, en el cas del Sectors 2 i 3 del present PDU, té per 
objecte repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística. En la 
modalitat de cooperació, correspon a l’administració actuant la formulació del projecte de 
reparcel·lació, així com l’execució del projecte d’urbanització, llevat del que estableix l’article 180 del 
Reglament del la Llei d’urbanisme a favor de la iniciativa de formulació de les persones propietàries de 
l’àmbit. 

En virtut de la reparcel·lació s’adjudiquen a les persones propietàries les parcel·les resultants, en 
proporció a llurs drets respectius, s’adjudiquen a l’administració actuant els terrenys i les parcel·les, 
lliures de càrregues d’urbanització corresponents al 15% de l’aprofitament urbanístic d’acord amb el 
que estableix l’actual legislació urbanística. 

Els propietaris del sector tenen també l’obligació de cedir i urbanitzar els terrenys qualificats de parcs 
urbans i vialitat inclosos dins el sector, així com la cessió dels terrenys qualificats com a equipaments i 
serveis tècnics públics d’acord amb el que estableix l’actual legislació i el present planejament 
urbanístic. Aquests sòls qualificats de sistemes es cediran lliures de càrregues a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat o a l’administració sectorial que pertoqui (carreteres, ferrocarrils, ACA,..).  

La reparcel·lació comprèn la determinació de les indemnitzacions i les compensacions econòmiques 
adequades per a fer plenament operatiu el principi del repartiment equitatiu dels beneficis i les 
càrregues derivats de l’ordenació urbanística. 

En la modalitat de cooperació l’administració actuant executa les obres d’urbanització amb càrrec a 
les persones propietàries d’acord amb el que estableix l’article 120 del TRLU. Així mateix, sens 
perjudici del que disposa l’article 122.2 del mateix text legal, els pot exigir el pagament de bestretes i, 
en cas d’impagament d’aquetes i de les quotes d’urbanització acordades, els pot aplicar la via de 
constrenyiment. 

D’acord amb l’establert a l’article 125.1 del TRLU, l’expedient de reparcel·lació s’inicia quan s’aprova 
la delimitació del polígon d’actuació urbanística. 

6.2. Administració actuant 

S’estableix com administració actuant dels tres sectors d’interès supramunicipal delimitats en aquest 
PDU el Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, amb les facultats 
establertes a l’article 2 dels seus Estatuts i els acords de govern GOV/235/2009 de 16 de desembre 
(DOGC 5545) i del Ple de l’ajuntament d’1 de juliol de 2008, d’ampliació de l’objecte i àmbit d’actuació 
del Consorci, que formularà i tramitarà els projectes d’expropiació, reparcel·lació i urbanització que 
contemplin els instruments de gestió urbanística inherents al desenvolupament del pla, d’acord amb 
l’article 23 del TRLU. 

Els articles 23, 43 i 45 del TRLU estableixen que el Consorci , com a administració actuant en aquest 
cas, és receptora del 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació corresponent. 
L’administració actuant haurà de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en 
el procés de reparcel·lació, i destinar el producte del 15% de l’aprofitament urbanístic a les finalitats 
establertes en l’article 160 del TRLU, relatiu a patrimonis públics de sòl i d’habitatge, entre les quals 
s’inclouen les destinades a millorar la competitivitat del sector i específicament portar a terme la 
rehabilitació de les masies qualificades d’equipament. 
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D’acord amb l’article 46 del TRLU l’administració actuant no participa de les càrregues d’urbanització 
dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb 
aprofitament. 

L’article 44 del TRLU estableix l’obligatorietat dels propietaris del sòl de cedir a l’ajuntament o a 
l’administració actuant que pertoqui tot el sòl reservat pel planejament urbanístic per als sistemes 
urbanístics locals i generals, lliures de càrregues, gravàmens, llogaters i ocupants i degudament 
urbanitzats. 
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7. Programa de les actuacions 

7.1. Criteris generals 

D’acord amb el que disposa l’article 56.2 del TRLU, els plans directors urbanístics han de contenir, 
entre d’altres, un document on es faci constar la “programació de les actuacions per aplicar-los”. 

La delimitació i ordenació dels sectors 1, 2 i 3, en l’àmbit del PDU Granvia-Llobregat, al terme 
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, exigeix la necessària coordinació i integració de les accions de 
gestió, redacció i execució per fases de les obres d’urbanització dels sectors, que garanteixen el 
desenvolupament d’aquests, destinats a activitats econòmiques que contribuiran a crear un pol 
d’activitats que reequilibrarà les polaritats metropolitanes actuals. 

La programació de les actuacions d’aquest PDU estan, per tant, directament vinculades a l’execució 
jurídica (gestió) i material (execució de les obres) del sectors delimitats. 

Les actuacions urbanístiques d’execució de sectors de planejament, generalment, es desenvolupen a 
partir de cinc processos: 

- Planejament. 

- Projectes de gestió. 

- Projecte/s d’urbanització i d’espais lliures. 

- Execució de les obres d’urbanització i dels espais lliures. 

- Execució de les obres d’edificació. 

En les actuacions urbanístiques a dalt esmentades s’inclouran les mesures ambientals correctament 
definides, que cal considerar arreu de l’àmbit estratègic, de rellevància geogràfica a nivell metropolità, 
de l’operació de reforma de la Granvia. 

Amb la finalitat d’afavorir una major agilitat en el procés de tramitació, es poden simultaniejar algunes 
de les actuacions urbanístiques ressenyades, d’acord amb la legislació vigent. 

L’aplicació concreta de les actuacions ressenyades al desenvolupament d’aquest PDU, es realitzarà 
d’acord amb les següents fases: 

1. Tramitació, aprovació i executivitat del PDU. 

2. Redacció i tramitació del projecte/s d’urbanització i dels espais lliures. 

3. Redacció i aprovació del projecte de gestió i formalització de les cessions. 

4. Execució de les obres d’urbanització i dels espais lliures. 

5. Redacció dels projectes constructius i d’activitat i obtenció de les preceptives llicències. 

6. Construcció de les edificacions que en algunes de les seves fases es podrà simultaniejar amb 
les obres d’urbanització. 

7.2. Programació dels sectors 

La programació de les actuacions del PDU referides al desenvolupament i execució dels sectors 
delimitats i ordenats en aquest document, inclou tant la redacció i tramitació dels instruments de 
planejament, gestió i urbanització, com l’execució material de les obres d’urbanització i  en el present 
supòsit periodificades en fases, de cadascun dels sectors inclosos en l’àmbit: Sectors 1, 2 i 3. 

D’acord amb allò exposat anteriorment, la programació òptima de les actuacions del PDU, fins el total 
acabament de les obres d’urbanització dels sectors, s’ajustarà a la seqüència que es detalla a 
continuació: 
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- Planejament. Tramitació del PDU: 

· Aprovació inicial del Pla director urbanístic amb ordenació detallada: juny 2016 
· Aprovació definitiva del Pla director urbanístic: últim trimestre 2016 
· Publicació en el DOGC i executivitat del Pla director urbanístic: últim trimestre 2016 

A partir de l’executivitat del PDU, la seqüència de desenvolupament de cadascun dels sectors serà la 
següent: 

- Redacció i tramitació dels projectes d’urbanització i d’espais lliures. Es podran redactar tants 
projectes d’urbanització, d’espais lliures i projectes complementaris com fases d’urbanització 
previstes. 

· Aprovació inicial del projecte d’obres bàsiques d’urbanització. 
· Aprovació definitiva del projecte d’obres bàsiques d’urbanització.  

- Gestió 

· Aprovació definitiva dels instruments de gestió per part de l'administració actuant. 

- Execució de l’obra urbanitzadora 

· Inici de les obres d’urbanització. 
· Finalització de les obres d’urbanització. 

- Edificació 

· S’edificarà per àmbits coincidents amb les fases d’urbanització. L’edificació podrà ser 
simultània a l’obra d’urbanització. 

7.3. Pla d'etapes 

El PDU, tal i com s’ha exposat, comprèn l’ordenació detallada dels tres sectors que delimita i ordena 
amb el grau de precisió d’un pla parcial urbanístic en el sector de sòl urbanitzable delimitat, Sector 2, 
o d’un pla de millora urbana en el cas dels sectors de sòl urbà no consolidat, Sectors 1 i Sector 3. 

En el present pla, no es precisa el traçat ni les característiques de les obres d’urbanització bàsiques 
dels sectors de planejament delimitats i ordenats, atès que de conformitat amb el que preveu l’article 
56.6.c) del TRLU és opcional del pla fer-ho i, per tant, es preveu que s’efectuarà en els corresponents 
projectes d’urbanització d’obres bàsiques i els diferents projectes complementaris a tramitar amb 
posterioritat. 

L’aprovació definitiva del PDU comporta l’aprovació de l’ordenació detallada dels tres sectors 
delimitats, l’execució dels quals podrà ser simultània si bé s’estableix una periodificació d’aquestes 
actuacions. No obstant això, qualsevol dels sectors podrà executar-se abans del període establert si 
sorgeix l’oportunitat del seu desenvolupament anticipat. 

Els projectes d’obres d’urbanització bàsiques i complementàries, es tramitaran prèvia o 
simultàniament a la reparcel·lació de cadascun dels àmbits, i seran aprovats per l‘administració 
competent de conformitat amb el que disposen els articles 157bis, 157.4 i 23 del TRLU. 

Els diferents sectors es desenvoluparan d’acord amb el pla d’etapes que es descriu a continuació 
tenint en compte que l’objectiu del calendari de transformació urbanística és el de pautar uns ritmes 
de desenvolupament sens perjudici de la possibilitat de que poguessin aparèixer motius per a alterar- 
o modificar aquestes etapes o fases. És important destacar també que després de l’esclat de la 
bombolla immobiliària, els projectes d’inversió endegats sota la nova normalitat, tendeixen a 
condicionar l’arrencada o inici de la transformació del sòl al fet de tenir una part de demandants finals 
compromesos amb el producte acabat. Només així, es poden minimitzar els temps morts i no es 
dispara el cost de capital. Per tant, el calendari o pla d’etapes dels sectors delimitats en el present 
PDU no respon a la vella manera d’executar la urbanització i esperar que el mercat absorbeixi el 
producte acabat sinó de promoure quan es té compromesa una part important de la promoció amb un 
usuari final. 

En aquest sentit i tal i com reflexa l’estudi de viabilitat econòmica del Pla, el cost associat a les 
càrregues d’urbanització pròpies de cada sector (internes) i les derivades de sistemes generals 
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(comunes), manté l’equilibri entre els tres sectors en termes re repercussió per metre quadrat de 
sostre edificable.  

En aquest sentit les característiques diferencials dels tres sectors delimitats no té perquè condicionar 
la possibilitat d’una execució en paral·lel de les determinacions del planejament, de tal manera que la 
programació del pla d’etapes mantingui una simultaneïtat en la redacció i tramitació dels instruments 
de gestió i projectes executius per a la contractació de les obres en els sectors 1 i 2 determinants en l’ 
executivitat de la nova secció de la C-31 amb els seus enllaços i lloses de cobriment.  

El Sector 3 tot i que ha d’assumir una part proporcional de les despeses d’urbanització comunes 
derivades del projecte de reforma de la Granvia i els seus enllaços, dels quals s’afavoreix per la 
repercussió que suposa formar part d’un nou centre d’activitats a nivell metropolità i millora de 
l’estructura de la xarxa viària i espasi lliures proposats, no és determinant en l’executivitat de les obres 
d’urbanització d’aquesta infraestructura. A banda, per motiu de la seva distància respecte a la Granvia 
i la resta dels aprofitaments dels sectors, es preveu un possible desenvolupament independent de la 
resta: a posteriori, en un plantejament òptim de ritmes de desenvolupament; o a priori, malgrat no 
s’aprofitin al màxim les oportunitats derivades de la transformació i renovació generals i d’aquesta 
importància que implica el PDU. 

Els ritmes de desenvolupament estimatius del PDU són els següents. Tot considerant una operació 
global, sens perjudici que es puguin desenvolupar els sectors a diferents ritmes: 

 

  2017 2018 2019 2020 

Gestió                 

Projectes executius                 

Indemnitzacions                 

Urbanització comuna als sectors                 

Urbanització interna dels sectors                 

Infraestructures transport                 

Conveni sanejament ACA                 

 


	Página en blanco

		2016-07-13T11:02:56+0200




