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MEMÒRIA.
1.- CONCEPTE GENERAL.
Continuïtat dels barris existents.
Es proposa crear una nova part de la ciutat gairebé com a
prolongació dels barris colindants. La proposta tracta
“d’imaginar” la continuitat urbana que s’hauria produit de natural
si no s’hi haguessin col·locat les instal·lacions militars i
elèctriques.
Integració de l’encreuament dels dos grans eixos urbans
existents.
L’eix mar – muntanya d’espais lliures i d’equipaments que va des
de La Muntanyeta fins a la Plana del Delta. (Avinguda de Sant
Ramon i Rambla de Josep Marieges). I l’eix d’activitat que va
des del nucli antic fins a Viladecans. (Avinguda 11 de Setembre)
Creació d’un gran espai lliure central de trobada dels barris
de l’entorn al punt d’encreuament dels dos grans eixos
urbans. Intercanviador ferroviari al soterrani.
Formació d’una gran plaça de 2,5 Hectàrees de superfície amb
unes dimensions de 120 x 170 metres entre façanes. L’activitat
que ja generarà de per sí aquest gran espai es reforça amb el
planteig de construir l’intercanviador ferroviari entre la
prolongació de la línia 1 de metro (L1) desde Bellvitge i
l’ampliació de la línia de Rodalies (C3) des de Cornellà a
Castelldefels. L’intercanviador inicialment previst a la Plaça de
Catalunya és molt més fàcil de construir al lloc proposat (Pça.
Catalunya) per que les dimensions de l’espai buit son molt
superiors.

2.- ORDENACIÓ URBANÍSTICA.
2.1.- TRAMA URBANA. VIALITAT.
Prolongació dels carrers existents.
Formació de la trama viària com a prolongació dels carrers
existents.

Vista de l’eix peatonalitzat de l’Avinguda Onze de Setembre mirant cap al
barri de Casablanca.

Connexió en molinet dels carrers que accedeixen a l’espai
central.
Tres dels quatre carrers que hi entren s’acaben en edificis de la
plaça que actuen com fons de perspectiva. el quart carrer
s’acaba dues mançanes més enllà. Això obliga a fer una
circulació rotatòria al seu voltant. Aquest aspecte reforça la
consideració de la plaça com a punt central, a la vegada que
reforça l’aspecte de confluència de les trames dels barris
colindants.
Circulació rodada i de vianants. Manteniment dels sentits de
circulació dels carrers actuals.
Sentit rotatori de la nova plaça.
Tot i que el sentit rotatori a les places amb el sentit de circulació
del continent europeu (per la dreta) és el antihorari, es proposa
que en aquest cas es faci en el sentit horari tot apel·lant al sentit
de continuïtat dels carrers adjacents. En certa manera aquest
sentit de circulació proposat farà que el tràfic de pas intenti evitar
la plaça pels carrers adjacents. (En el croquis de la pàgina
següent es poden identificar els carrers mitjan números i lletres)
Peatonalització de l’Avinguda de l’Onze de Setembre.
Un aspecte important del projecte és la proposta de
peatonalització de l’Avinguda de l’Onze de Setembre. (10)
Actualment ja ho està entre els carrers de Mallorca (C) i de la
Cerdanya (B). La proposta de nova plaça que genera un eix
d’activitat cívica i ciutadana entre aquesta i la de Catalunya
permet plantejar la peatonalització d’Onze de Setembre. La
circulació rodada actual es derivarà cap als nous carrers que es
proposen en el projecte.
Carrers amb doble sentit de circulació.
Es poden mantenir els dobles sentits de circulació. No obstant,
com s’augmenta el mallat de carrers, caldrà reconsiderar-ho en
el futur. En concret els sentits de circulació que es proposen son
els següents:

Croquis de partida del projecte. Trama de carrers i xarxa de verd.

Transformació en eix de vianants del camí històric de Sant
Boi a Viladecans (Onze de Setembre).
Actualment només esta peatonalitzat a l’altre costat de la Plaça
de Catalunya. Es proposa peatonalitzar-lo des de la mateixa fins
a l’Avinguda de Sant Ramon. La peatonalització afavorirà la
seva conversió en eix d’activitat cívica i comercial. Una operació
de major volada i molt fàcil de dur a terme és la de generar un
eix peatonal que vagi des de l’actual estació dels ferrocarrils
catalanas (FFGG) fins a Viladecans utilitzant
l’Onze de
Setembre com a columna vertebradora del mateix (veure panell
nº 1: Plànol de situació a escala 1/5.000)

Carrers Mar – Muntanya
Avinguda del General Prim. (1)
Es proposa mantenir el doble sentit de circulació de vehicles que
té actualment. Es prolonga des de la Ronda de Sant Ramon (2)
fins al nou carrer del Parc de la Muntanyeta (3). En aquest tram
hauria de tenir únicament direcció de pujada per tal de que els
tràfics de baixada no arribin a la nova plaça. El tràfic de baixada
es canalitza per la Ronda de Sant Ramon (2).
Ronda de Sant Ramon. (2)
Es manté el doble sentit de circulació actual.
Nou carrer del parc de la Muntanyeta. (3)
Per a garantir el sentit de rotació en forma de molinet al voltant
de la nova plaça ha de tenir sentit de pujada.
Carrer de Josep Marieges. (4)
Actualment està organitzat amb calçades de pujada i baixada
amb rambla central fins al Carrer de Mossèn Antoni Solanas.(I).
D’acord amb el sentit de circulació proposat per a la nova plaça,
la seva prolongació ha de tenir sentit de baixada.
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Croquis amb la proposta de sentits de circulació rodada dels carrers. Els
números (carrers verticals) i lletres (carrers horitzontals) serveixen per
identificar l’explicació dels carrers corresponents en l’escrit que acompanya el
dibuix.

Carrer d’Isaac Albéniz. (5)
Actualment té sentit de pujada que es manté en la seva
prolongació.
Carrer de Blai Net (6)
Actualment té sentit de baixada que es manté. Es proposa
peatonalitzar el primer tram entre l’Avinguda Onze de Setembre
(10) i Dídac Priu (G) tot reforçant l’operació de re-urbanització i
peatonalització d’Onze de Setembre.
Carrer de Pau Claris – Jaume Balmes. (7)
Es manté el doble sentit de circulació.
Carrers horitzontals.
(S’utilitzarà la següent terminologia: sentit de sortida cap a
Viladecans i sentit d’entrada cap al centre de Sant Boi)

La plaça central del projecte forma un molinet amb els vedrs que s’enllacen al
seu interior: Parc de la Muntanyeta a dalt i Avinguda de l’Onze deSetembre a
baix. Encara més a baix la Rambla de JosepMarieges.

Espais lliures clarament delimitats per l’arquitectura de
l’edificació.

Carrer de la Cerdanya (B)
Es manté el sentit de sortida. Es proposa fer-lo desaparèixer a
partir de Pau Claris (7) per engrandir les instal·lacions esportives
situades més amunt.
La resta de carrers horitzontals mantenen la seva situació actual:
Carrer Mallorca (C)
Es manté el sentit d’entrada.
Carrer Tres d’Abril (D)
Es manté el sentit de sortida.
Carrer de Bonaventura Aribau (E)
Es manté el sentit d’entrada.
Carrer de Torre de la Vila (F)
Es manté el doble sentit de circulació.
Carrer de Dídac Priu (G)
Es manté el sentit de sortida.
Carrer de Joventut (H)
Es manté el doble sentit de circulació.
Carrer de Mossèn Antoni Solanas (I)
Es manté el doble sentit de circulació.

La pujada al Parc de la Muntanyeta es fa amb el mateix camí ondulat que hi
ha més amunt.

2.3.- EQUIPAMENTS PÚBLICS. SERVEIS.
Edificis públics principals donant façanes a espais públics
significatius especialment l’espai lliure central.

2.3.- ESPAIS LLIURES. VERD.
Eix Verd que connecta el Parc de la Muntanyeta amb la
Rambla de Josep Marieges.
Integració del Parc de l’Agricultura amb els verds de
l’entorn.

Al fons l’edifici públic que dona façanes a la plaça central i al darrera a
l’Avinguda de Sant Ramon. En primer pla, la plaça central amb l’Avinguda
Onze de Setembre peatonalitzada creuant-la.

2

Concurs de projectes per al desenvolupament del Pla de Millora Urbana del Sector FECSA – ENDESA i Casernes a Sant Boi de Llobregat.
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Febrer 2006.

L’altre edifici públic que dona façana a la plaça. A baix l’Avinguda de l’Onze
de Setembre convertida en carrer de vianants i a dalt la prolongació del carrer
de Bonaventura Aribau. A l’esquerra del dibuix començaria la plaça.

Possibilitat d’ampliar les instal·lacions esportives situades
al nord el sector.

Formalització clara dels nous carrers amb l’arquitectura de l’edificació:
Carrers amb edificis als costats

Composició
comunitari.

lliure

dels

espais

interiors

d’illa

d’ús

Les instal.lacions esportives actuals (La Santboiana i el Poliesportiu de Baldiri
Aleu) vistes des del carrer Pau Claris.

Es proposa qualificar una superfície de 12.783 m2 en una peça
de sòl colindant als actuals equipaments esportius situats a la
mançana delimitada pels carrers de Baldiri Aleu, Pau Claris i La
Cerdanya. Si el carrer de la Cerdanya es vol incorporar al sòl
d’equipaments, tal com planteja la proposta, ja sigui
peatonalitzant-lo o bé fent-lo desaparèixer, el pas de la part
actual de les instal.lacions esportives a les futures es podria fer
sense haver de travessar cap carrer.

Mentre que les façanes als carrers es plantegen seguint obligatòriament
l’alineació del carrer, en canvi els interiors es proposa que siguin molt lliures
per tal d’acomodar les activitats del lleure privat domèstic.

Regulació oberta de l’edificació en profunditat i alçada
respecte a l’interior d’illa i fixa respecte del carrer.

Creació d’un eix comercial que connecti la plaça de
Catalunya amb el centre comercial del barri de Roques
Albes.

Plantes baixes amb comerços que connectin el sector comercial de la Plaça
de Catalunya amb el centre comercial del barri de Roques Albes.

2.4.- EDIFICACIÓ RESIDENCIAL.
Formalització del carrer mitjançant la continuïtat de les
façanes de l’edificació.

Edificació residencial amb façana obligatòria al carrer. Ordenació molt lliure al
pati interior d’illa. Aparició de terrasses grans a les plantes baixes i als pisos
alts.

En resum, es proposa un desenvolupament residencial
homogeni (Planta baixa i entre 4 a 6 plantes pis màxim) molt
estricte respecte al carrer, en el que les façanes dels edificis
donin forma al carrer i en canvi amb un desenvolupament molt
lliure cap a l’interior que permeti que es puguin desenvolupar
amb molta llibertat les activitats més domèstiques de l’habitatge.
Això permet promocions inmobiliàries de forma i dimensions molt
variades.
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3.- CRITERIS MEDI - AMBIENTALS.
Es deixen a banda els aspectes medi – ambientals pel que
respecta a estalvi energètic, etc., que per altre part ja venen
fixats per les normatives vigents.
En canvi es vol fer especial esment en un aspecte específic del
lloc concret en el que ens trobem. En efecte, estem situats a la
part baixa del Parc de la Muntanyeta, en la zona interfase entre
la Plana del Delta del Llobregat i el peu de la muntanya: El
Samontà. La recomanació més important respecte als criteris
medi ambientals té a veure amb aquest aspecte geogràfic on les
pendents del terreny permeten que les aigues de pluja
torrencials agafin una velocitat important. No cal extendre’s,
perque son prous coneguts, en els problemes que originen les
riuades que periòdicament es produeixen.
Per tal de minimitzar aquest problema es proposa, evidentment
aminorar la velocitat de l’aigua de les torrenteres i evitar que la
seva arribada a les depuradores les col.lapsi en periodes de
pluges torrencials.
Per tant es proposen solucions a base de superfícies de retenció
de les aigües per laminació. Per exemple, es podrien tractar els
espais públics (la plaça central entre d’altres) amb superfícies
aterrassades en contrapendent (1%). I les superfícies d’espais
públics i privats que no tinguin construccions en soterrani,
tractar-les amb materials tant porosos com fos possible per tal
de que fossin capaços d’enviar el màxim d’aigua possible cap al
nivell freàtic sense haver d’adreçar-la a la depuradora.
Seguint en la mateixa línia, cal esmentar que en alguns punts de
la xarxa de clavegueram es podrien colocar arquetes (buneres)
amb el sistema de coalescència pera la separació dels greixos
que arriben al clavegueram generats pels vehicles de motor.

4.- SOSTENIBILITAT.
Una vegada més s’obvien les qüestions ja estipulades per les
normatives vigents i es plantegen directament les qüestions
directament vinculades al projecte urbanístic i edificatori que
planteja la proposta.
En primer lloc es projecta un barri concentrat on les relacions
ciutadanes del barri es puguin fer a peu. I la resta de relacions
amb la ciutat i l’entorn metropolità es puguin seguir fent a peu
amb l’ajuda del transport públic. Això vol dir una aposta rotunda
pel transport públic ferroviari (intercanviador al subsòl de la plaça
central del projecte)

No es plantegen elements d’urbanització fora dels habituals. Una imatge de la
plaça central vista cap amunt des de la peatonalitzada Avinguda Onze de
Setembre.

Únicament esmentar que els habitatges militars (Grup Parc
Mòbil) que es troben fora del recinte de les casernes al final del
carrer de La Cerdanya, a sota del Parc de l’Agricultura, queden
qualificades com a zona verda i per tant fora d’ordenació segons
la proposta. El fet de que quedin a l’interior d’un espai verd
permetria prolongar fins al final de l’execucióde l’operació el seu
definitiu desllotjament i posterior incorporació al parc.

6.- PLA D’ETAPES.
El pla d’etapes vé condicionat per quina de les dues
instal.lacions (militar o elèctrica) marxi primer. En quan es
sàpiga, es pot decidir el programa d’execució del projecte.
Evidentment si marxessin les dues a l’hora ens trobariem en la
situació òptima.
Malgrat no es produeixi així, en el cas de que es puguin
desplaçar les instal.lacions elèctriques primer, caldria començar
l’operació per l’Avinguda de Sant Ramon i per la part baixa de
l’Avinguda de l’Onze de Setembre.
En el cas contrari, es a dir que es desplacin primer les
instal.lacions militars, caldria començar per les sis mançanes
quadrades prolongació de l’eixample que envolta la plaça
Cataunya i l’extensió de les instal.lacions esportives del voltant
de la Santboiana.

Imatge de la plaça central vista des de la part alta just a l’encreuament de la
prolongació del carrer de Bonaventura Aribau i el nou carrer que baixa
perpendicular des del de Baldiri Aleu.
Sostenibilitat des de la densitat: Edificació concentrada que permeti una
adequada relació interior exterior .

5.- VIABILITAT ECONÒMICA.

Sant Boi de Llobregat, Febrer 2006.

Repercussions convencionals de vialitat i verd
Les dades resultants de vialitat (28,32% de la superfície total) i
de verd (24,74% de la superfície total) son les habituals en
aquestes operacions urbanístiques. Així mateix es poroposa que
els elements d’urbanització també ho siguin. La repercussió per
m2 de sostre d’aprofitament privat no es desviarà de les que
actualment es produeixen en les iniciatives urbanístiques
d’aquest estil.
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SISTEMES: SUPERFÍCIES DE SÒL.
EQUIPAMENT

VERD

Identificació

Sòl M2

Identificació

Sòl M2

E-1

2.943

V-1

18.367

E-2

2.525

V-2

11.307

E-3

12.873

V-3

414

V-4-1

1.778

V-4-2

2.293

V-5-1

1.110

V-5-2

1.110

V-5-3

1.110

V-6-1

872

v-6-2

1.893

Total M2

40.254

Total M2

18.340

APROFITAMENT PRIVAT: SUPERFÍCIES DE SÒL I SOSTRES.
SÒL

SOSTRE

Identificació

Verd privat M2

Identificació

Sòl privat edificable M2

Identificació

Sostre Residencial M2

SostreComercial M2

Sostre Total M2

VP-1A

836

B-1-A

1.216

B-1-A

4.971

304

5.275

VP-1B

836

B-1-B

1.216

B-1-B

5.275

5.275

VP-1C

836

B-1-C

1.216

B-1-C

5.275

5.275

VP-1D

2.186

B-1-D

4.048

B-1-D

13.898

2.224

16.122

VP-1E

2.104

B-1-E

3.458

B-1-E

14.827

1.296

16.122

VP-1F

2.148

B-1-F

3.481

B-1-F

14.906

1.216

16.122

VP-1G

2.265

B-1-G

3.424

B-1-G

12.986

3.136

16.122

VP-1H

2.179

B-1-H

3.423

B-1-H

13.692

2.430

16.122

VP-1I

2.179

B-1-I

3.488

B-1-I

13.162

2.960

16.122

VP-2

2.967

B-2-A

2.344

B-2-A

8.602

1.660

10.263

B-2-B

1.726

B-2-B

5.892

1.726

7.618

VP-3

1.273

B-3

4.120

B-3

14.430

4.120

18.551

VP-4

3.173

B-4

3.351

B-4

10.410

3.338

13.748

Total M2

22.981

Total M2

35.075

Total M2

138.327

24.411

162.738

%

85 %

15 %

100 %

L’Adjudicació del sostre destinat a habitatge es farà segons
l’establert a la legislació Urbanística i d’habitatge de Catalunya.
QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES
Superfície M2

%

Viari

46.088

28.32

Verd públic

40.254

24.74 >20 %

Equipament

18.340

11.27 >5 %

Total sistemes

104.682

64,33

Sòl privat edificable

35.075

21.55

Verd privat

22.981

14.12

Total zones

58.056

35,67

Superfície Total

162.738

100.00

Intensitat neta d’edificació = 162.738 m2./ 58.056 m2. = 2,80 m2 sostre / m2 de sòl privat total.
Intensitat neta sobre sòl privat edificable = 162.738 m2 / 35.075 m2 = 4,64 m2 sostre / m2 de sòl privat edificable.
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CODI D’IDENTIFICACIÓ PER AL CÀLCUL DE SUPERFÍCIES DEL PLÀNOL DE ZONIFICACIÓ.
Hipótesis de partida:
Superfície total: 162.738 m2. Superfícies mínimes respecte del total: Verd: 20%. Equipaments: 5%.
Sostre màxim edificable: 162.738 m2. Percentatges respecte del sostre total: Residencial: 85% i Comercial 15%.
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FOTOGRAFIES DE LA MAQUETA.

L’edificació nova es proposa de la mateixa alçada
que les existents.

Vista aèria des del Parc de la Muntanyeta mirant
cap al delta del Llobregat.

Vista aèria des del delta del Llobregat mirant cap
a la Muntanyeta.

Intercanviador ferroviari al soterrani de la plaça
central del projecte.

Vista aèria des del centre de Sant Boi mirant cap
a Viladacans.

Vista aèria en planta.

