Ajuntament de Mataró

NOU PLA DE MILLORA URBANA PMU-05
“Àmbit illa 1a - Torre Barceló”

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA
1.0.

INTRODUCCIÓ

La necessitat de refer el Pla de millora de l’illa 1a de la Ronda Barceló, ve impulsada fonamentalment
per la decisió municipal de reconduir el pas inferior per sota de la av. del Maresme i de les vies del
ferrocarril. Aquest pas s'ha desvinculat de la tramitació del Pla de Millora pel fet de que diferents
sentències dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a la Modificació Puntual
del Pla General “Ronda Barceló / illa Fàbregas i de Caralt”, varen excloure com a càrrega del sector,
el cost d’urbanització del pas soterrani.

PLAÇA SOTA RASANT DE
LA RONDA BARCELÓ

Aquest pas inferior determinava l'espai
públic i la manera de resoldre les trobades
dels edificis amb l'entorn urbà, plantejant
una plaça deprimida en la façana Sud-Est. La
vorera de la Ronda Barceló es converteix en
la rampa d’accés al pas inferior i el
recorregut sobre rasant es deriva per l’espai
lliure privat d’ús públic situat a ambdós
costats de la torre.
El replanteig d’aquest accés al port fa perdre
el sentit i objectiu de la plaça inferior,
havent-se de resoldre novament la relació
de l’edificació amb l’espai públic.
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La nova proposta municipal consisteix en resoldre l'accés al port amb un nou pas inferior únicament
per sota de les vies del tren, vinculant-lo a la vegada a la transformació i remodelació de l'estació
ferroviària i convertint-ho en un nou accés per als vianants a les andanes.
Un altre punt característic que es pretén modificar en el present pla de millora, és la relació de l’espai
lliure públic amb l’equipament veí i amb els recorreguts verds des del centre de la ciutat. La proposta
allibera com a espai lliure públic l’espai situat en la franja propera a l’edifici de “la Farinera” i en el
front marítim, i el situa al mateix nivell que la resta d’espais públics dels voltants. L’edifici se situa
respectant l’amplada de 30 metres de la Ronda Barceló i junt al límit superior de la finca.
La proposta recupera com a zona de passeig la vorera de la Ronda Barceló que com s’ha dit estava
ocupada per la rampa d’accés al pas inferior i per la rampa de l’aparcament.
NOUS FLUXES CAP EL PORT I L’ESTACIÓ ENTORN LA TORRE
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La torre és una fita de referència, tant en l'eix Ronda de Barceló com en l'eix de la av. del Maresme.
Es proposa un edifici que es descompon volumètricament amb successius retranqueixos. S’ aposta
per una imatge fragmentada, de geometries ortogonals que originen un contorn quebrat que
estableix el ritme de la façana.
En les dues plantes inferiors s’obren espais comercials i d’oficina que es retranqueixen per
augmentar l’espai d’ús públic i permetre una circulació fluida cap a “la Farinera” i cap el port. La
façana conforma l’espai exterior, definit pel negatiu de la línia quebrada.
El conjunt s’obre cap a la futura transformació de l'edifici d'equipaments de “la Farinera” creant un
conjunt transformat que es convertirà en un nou pol a Mataró i sens dubte l'obertura de la ciutat al
mar i el port.

1.1. ANTECEDENTS. MARC LEGISLATIU
Les propostes i ordenacions plantejades en els documents de planejament de la ciutat dels últims
anys, van encaminades a obrir la ciutat cap al mar. Es justifica amb el caràcter de les intervencions,
algunes d'una manera puntual al llarg del front marítim, o bé d’altres de renovació i integració del
teixit urbà actual.
Entre ells s'ha de destacar la creació de l'eix cívic muntanya-mar, que ens connectarà de manera
directa l'avinguda Europa i plaça Granollers amb el port i el mar a través, en primer lloc, de la
ronda Prim, ronda Alfonso XII i per acabar la ronda Barceló.
Aquest eix comportarà, sobretot en el cap d’avall (Ronda Barceló), la implantació de noves activitats
comercials, d'equipaments i serveis, amb una urbanització amable que convidi a passejar cap al port.
Ja centrant-nos en l'emplaçament objecte del Pla de Millora, el punt de trobada d'aquest eix cívic de
la Ronda Barceló amb l'avinguda Maresme (N-II) és la “porta de mar”, situació estratègica en la
façana marítima de la ciutat, enclavament on el planejament proposa situar la torre, i millorar la
transició per als vianants cap al mar i “la Farinera” en la direcció de la Ronda de Barceló.
El conjunt que s'edificarà serà el resultat d'adaptar la proposta d'ordenació aprovada a un programa
funcional i concret; sense perdre la intencionalitat de l'ordenació original, que permeti projectar uns
habitatges de qualitat en l’edifici torre i distribuir racionalment l'activitat terciària, de manera que la
relació entre el sòl públic i el privat es produeixi correctament, amb continuïtat i coherència.
Aquests reajustaments necessaris suposaran concretar, completar i reajustar paràmetres d'ordenació
(sobre i sota rasant) i de la urbanització de l'espai públic establert en el Pla de millora aprovat, que
només es podran dur a terme amb la tramitació d’un altre Pla de Millora urbana del mateix àmbit de
l’illa 1a del PMU-01d “Ronda Barceló-Fàbregas i Caralt”.
Així es justifica en l'article 70.1.b del text refós de la llei d'urbanisme DL 1/2010, un dels objectius
dels plans de millora urbana, és el de regular la composició de volums i de façanes, i completar o
acabar la urbanització del sòl públic entorn a l'espai edificat. Igualment en el mateix article 70 apartat
3 un Pla de Millora Urbana permet ordenar específicament el subsòl per àmbits determinats.
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1.2. EL PLANEJAMENT VIGENT: PUNT DE SORTIDA. NOU PMU-05
Formen part del planejament urbanístic actual, tots els documents que en aquest darrers anys, s'han
anat preparant pel tràmit d'aprovació, per fer possible les intencions d'anar obrint la ciutat cap al
mar des de l’accés Mataró Oest de l’autopista C-32.
Fem una referència directa als documents que s'han aprovat anteriorment i que suposen una
vinculació directa amb l'encreuament de la Ronda Barceló amb l'avinguda Maresme.
Modificació del Pla General MPG-024 en l'àmbit discontinu Ronda Barceló-Fàbregas i Caralt,
aprovada definitivament amb data 12/05/06, la qual descrivia en el redactat de la Memòria
d'ordenació la proposta clara de l'eix muntanya- mar, amb la projecció del pas per sota de la N-II i
vies ferroviàries, per exemple així:
..., recents actuacions com
ara el nou accés al port i al
Passeig marítim des de la
Porta Laietana, o el nou Pla
Especial del mateix Port de
Mataró,
que
pretén
transformar-ho en una peça
molt més directament
vinculada a la ciutat i amb
una intensitat d'ús molt
més elevada, donen a la
Ronda Barceló un nou
potencial
que
s'ha
d'aprofitar per transformarne els usos industrials
existents, tot adequant-se
al caràcter residencial de la
zona. ….,

• ... amb la voluntat
de superar la barrera que
significa per a la ciutat
l'existència de les que haurien de millorar la
connexió de la ciutat amb la principal font de
lleure que disposa: el mar.
•

...., el pas soterrat previst en la Ronda Barceló té una importància especial, ja que ha de
permetre millorar substancialment la relació del Port amb el teixit urbà de la ciutat
consolidada. La Modificació del Pla General plantejava aconseguir entre uns altres els
objectius següents:
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•

Previsió d'un edifici – torre en la Illa 1, en la cantonada de la Ronda amb l'avinguda Maresme,
amb usos que podran ser residencials, hotelers, d'oficines i comercials en les plantes baixes, i
amb la creació d'una plaça deprimida a nivell del nou pas soterrat al port. Els paràmetres
d'ordenació (forma, dimensions i nombre de plantes, etc.) els acabarà de definir el Pla de
Millora Urbà.

Pla de Millora Urbana PMU-01d
Aquest Pla de Millora Urbana PMU-01d ”Ronda Barceló-Fàbregas i Caralt”, aprovat definitivament
amb data 25/01/07, tot i concretar unes determinacions generals normatives per a la Illa de la torre
de la ronda, posposava la concreció de l'ordenació de volums i la delimitació concreta de les cessions
per al sòl públic a un planejament derivat posterior, corresponent al ‘“Àmbit Illa 1a”.
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ORDENACIÓ PMU-01d PER L’ILLA 1a

El Pla de Millora Urbana PMU-01d descriu la proposta d'ordenació per a la Illa 1a de la següent
manera:
L'EDIFICI TORRE DE LA ILLA 1a
•
•
•

•

La proposta per l’illa 1a, es planteja com una ordenació singular de gran qualitat
arquitectònica, urbana i paisatgística.
L'edifici torre en primera línia de mar protagonitzarà l'ordre de la Ronda i actuarà com a
reclam i fita del nou front marítim.
L'edifici torre s'implantarà en la rasant indicada en les seccions de l'ordenació, en una plaça
pública deprimida respecte la Ronda Barceló, que s'accedirà per la rampa que conduirà fins al
port, pel pas soterrat. La torre tindrà una alçada orientativa de 80 metres amb
aproximadament 25 plantes.
Aquesta plaça podrà quedar configurada per dos façanes comercials situades per sota de la
rasant de carrer, on la coberta dels locals comercials serà utilitzada com una continuació de
l'espai públic a nivell de la Ronda Barceló.

Pla de Millora Urbana PMU-05
El Pla de Millora Urbana PMU-05 ”Àmbit Illa 1a-Torre Barceló”, aprovat definitivament amb data
29/01/09, concreta encara més l'ordenació de volums i delimitacions de les cessions per a sòl públic,
regulant els paràmetres pertinents.
L'acord d’aprovació definitiva del PMU-01destablia com a normatives, les ordenacions indicatives
previstes per PMU-01d, sense negar, la conveniència i necessitat del PMU-05 per aconseguir la resta
d'objectius plantejats, així com la regulació dels paràmetres d'ordenació volumètrica i de relació amb
l'entorn que, d'una altra manera, quedarien sense regular-se adequadament.
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ORDENACIÓ DEL PMU-05 “Illa 1a Torre Barceló”

NOU PMU-05 “Àmbit illa 1a-Torre Barceló” 2018
El 10 de desembre de 2018, es va aprovar inicialment un NOU PMU-05 “Àmbit Illa 1a-Torre Barceló”,
es va exposar al públic i es van sol·licitar informes sectorials però no ha seguit el tràmit i, per tant, no
ha substituït el PMU anterior.

En aquesta proposta, amb motiu dels canvis de l’espai públic d’accés al port, s’adaptava la
implantació de l’edifici torre en una nova base enrasada a la cota de la Ronda Barceló.
Es projectava una nova volumetria de la torre més compacte, tot adaptant-se de nou als estàndards i
paràmetres urbanístics vigents del PMU-01d.
NOU PLA DE MILLORA URBANA PMU-05 “Illa 1a Torre Barceló”
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori - Servei d’Urbanisme i Patrimoni - Secció d’Urbanisme

9

Ajuntament de Mataró

ORDENACIÓ DEL NOU PMU-05 “Àmbit illa 1a-Torre Barceló”

NOU PMU-05 “ÀMBIT ILLA 1a TORRE BARCELÓ” 2020
Aquest NOU Pla de millora,un cop aprovat definitivament, deixarà sense efecte l’anterior PMU-05
del mateix àmbit. Per tant, el punt de partida per la redacció d’aquest NOU Pla de millora urbana es
situa en el PMU-01d, amb totes les seves determinacions pel planejament derivat de l’illa 1a, que
es descriuen a continuació:
PLA DE MILLORA URBANA PMU-01d A L’ÀMBIT:

RONDA BARCELÓ - ILLA FÀBRICA FÀBREGAS I DE CARALT
ANNEXES NORMATIUS-II
PLA MILLORA URBANA PMU-05 “ÀMBIT ILLA 1a TORRE BARCELÓ”
a. Àmbit:
Inclou el sòl situat entre la Ronda Barceló, l’av. Maresme, els terrenys de l’antiga Farinera i l’illa 1b del Pla de
millora.
La superfície de l’àmbit és coincident amb la superfície de l’illa 1a del PMU-01d (3.265 m²) i coincident amb una
parcel·la resultant del Projecte de Reparcel·lació.
b. Objectius:
Definir la volumetria de l’edificació de l’àmbit, amb una disposició que permeti un edifici torre a primera línia de
mar, referència i símbol de la nova ciutat marítima, que doni cabuda als diferents usos permesos.
Completar i delimitar l’espai públic amb una plaça pública entorn l’edificació connectada amb el pas soterrat de
vianants, a un nivell intermig, entre la Ronda i el Port. La superfície de sòl públic és de 962 m², dels quals 845 m²
han d’estar destinats a espais lliures.
Possibilitar amb aparcament soterrat la reserva necessària de places (veure quadre 2.2.6 memòria) d’acord al
Pmu-01d i a l’estudi de Mobilitat.
c. Condicions d’ordenació, edificació i ús :
Condicions bàsiques de desenvolupament:
Es mantindrà la relació de superfície de sòl privat i sòl públic determinada en el PMU-01d i en el projecte de
Reparcel·lació.
Les edificacions del sòl privat es desenvoluparan d’acord a la zona o subzones 3b i 6b independents o compartides.
El nombre màxim de plantes i alçades d’edificacions es justificarà mitjançant la composició volumètrica del pla
especial.
L’edificabilitat màxima és de 18.799 m², dels quals 16.299 m² són per usos residencials i els 2.500 m² restants són
destinats a usos terciaris.
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La reserva mínima de places és de 319, el Pla especial estudiarà la seva ubicació, integrant-les amb l’organització
del aparcament de l’illa de La Farinera.
Condicions de gestió i execució:
La urbanització pendent de l’espai públic dins l’àmbit anirà a càrrec dels propietaris afectats en el procediment de
la Reparcel·lació del Pmu-01d i seguirà les directrius establertes a l’article 10 de les normes del Pmu-01d .
L’aprovació del Pla especial comportarà la parcel·lació definitiva de les parcel·les de sòl privat, la delimitació de la
superfície d’espais lliures i vials determinats en el PMU-01d i la legitimació de l’execució de la urbanització
pendent, així com l’autorització de les llicències d’edificació.
El Pla especial inclourà la càrrega econòmica de contribució al reforç de transport públic, que s’en derivi de
l’aplicació de l’article 18 del D344/2006 per la regulació de l’avaluació de la mobilitat generada.
-

d.

També amb carácter general en el Títol III Regulació de Zones del PMU-01d vigent, s’estableix en els
articles 22 i 23, les determinacions per la creació de subzones de l’illa 1a:
Article 22. Zona 3b. “Zona d’edificació amb volumetria específica”
1.

El Pla de millora urbana PMU 01-d, qualifica de zona 3b part del sòl privat situat a l’illa 1a, subjecte a un Pla
especial d’integració volumètrica amb compliment de paràmetres establerts en el Pmu-01d .

2.

El Pla especial crearà, si escau, una nova subzona per adaptació de paràmetres secundaris.

3.

La zona 3b podrà compartir sòl amb la zona 6b en la illa 1a, codificat amb la clau 6b-3b, entenent que la
primera (usos terciaris) es situa en les plantes inferiors i la segona (usos residencials) es situa en les plantes
superiors.

Article 23. Zona 6b. “Zona de dotacions i serveis privats de nova creació”
1.

El Pla de millora urbana PMU 01-d, qualifica de zona 6b part del sòl privat situat a l’illa 1a i la totalitat de sòl
privat de l’illa 6, subjectes cada una de les illes a un Pla especial d’integració volumètrica.

2.

El Pla especial crearà, si escau, una nova subzona per adaptació de paràmetres secundaris.

3.

La zona 6b podrà compartir sòl amb la zona 3b en la illa 1a, codificat amb la clau 6b-3b, entenent que la
primera (usos terciaris) es situa en les plantes inferiors i la segona (usos residencials) es situa en les plantes
superiors.

Per a la redacció d’aquest Nou PMU-05 es procedeix a l’anàlisi dels paràmetres del planejament
aprovat i a l’aprovat inicialment l’any 2018, i s’estableix una nova ordenació que es correspon amb
els criteris assenyalats en groc al quadre següent:
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•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

D’acord amb la nova cartografia municipal, la superfície de l'illa 1aés de 3.261,00m².Difereix
lleugerament de la superfície establerta en el PMU-01d de 3.265 m² però, d’acord amb
l’article 17 “Precisió de límits” de les NNUU del PG, els4m² de diferència són perfectament
assumibles per la redacció del nou planejament.
Es manté la superfície de845m² per a Sistema d’Espais Lliures determinada en el PMU-01d i
en el projecte de Reparcel·lació,i es millora l’estàndard de superfície de sòl públic amb 209
m² per Sistema Viari.
D’altra banda,cal tenir en compte que la proposta recupera com a passeig la vorera de la
Ronda Barceló ocupada en el planejament vigent per les rampes d’accés a l’espai lliure
públic, a l’estació i al port. En el planejament vigent, la circulació de vianants es deriva per
l’espai privat d’ús públic de l’àmbit situat a ambdues bandes de la torre.
En relació a la superfície de sòl privat d’ús públic, es destinarà tot el sòl no ocupat per la
planta baixa de l’edificació. A diferència del PMU-05 vigent, aquesta proposta no ha de donar
alternança a la vorera de la Ronda ocupada per les rampes.
La superfície de sòl privat és de 2.207m² però es destinarà a ús públic tota la superfície no
ocupada per la planta baixa de l’edificació. La suma dels sistemes i d’aquest sòl privat d’ús
públic és de 1.735m² de superfície. Si li afegim la superfície de la proposta d’urbanització de
les voreres de la Ronda Barceló i de l’av. Maresme, de 1.190m², tenim un total de 2.925m²
d’espais lliures d’ús públic a nivell de carrer + voreres.
Cal recordar que en el planejament vigent, el recorregut sobre rasant es deriva per l’espai
lliure privat d’ús públic situat a ambdós costats de la torre i per la coberta del sostre
comercial-terciari ja que la vorera de la Ronda està ocupada per la rampa d’accés a l’estació.
Aquests passos tenen en alguns punts una amplada molt petita, de 2,7 i de 4,6 metres. La
superfície de les voreres de la Ronda Barceló i de l’av. Maresme és de 623 m², molt inferior a
la proposta actual de 1.190 m². També cal tenir en compte que l’espai lliure públic es troba a
una cota diferent. Per tant, tenim 1.879m²de sòl destinat a l’ús públic a cota de carrer i
1.009m²de sòl destinat a l’ús públic deprimit respecte de la rasant del carrer. La superfície
total d’espai lliure destinat a ús públic a nivell de carrer i deprimit en el planejament vigent
és de 2.888m², inferior a la proposada de 2.925 m² que es troba tota a nivell de carrer.
Manté l'edificabilitat màxima i el repartiment de sostre per a residencial i terciari del PMU01d, de 16.299 i 2.500 m² respectivament.
L’edifici respecta la secció de la Ronda Barceló de 30 metres d’amplada més una reculada en
les plantes inferiors de 2,2 metres que es repeteix a tot el llarg de la Ronda.
L'edifici-torre, dóna cabuda als diferents usos permesos.
La densitat màxima és la densitat establerta a la MpPOUM 2006 de 85 m² sostre / habitatge.
Les edificacions de sòl privat es desenvolupen d'acord a la zona o subzones 3b i 6b
compartides. Es justifica el nombre de 26 plantes, a partir de la composició volumètrica de
l’ordenació de detall del Pla de millora i de la alçada d’evacuació pel tema d’incendis.
Es proposa una torre de forma adiamantada, enretirada y separada de l’edifici de “la
Farinera”, un mínim de 13 metres.
Possibilita amb aparcament en plantes soterrani, la reserva necessària de places d'acord a les
determinacions del Pla general, en subsòl privat i/o públic.
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1.3. DESCRIPCIÓ DE L'ÀMBIT. ENTORN URBÀ.
L'àmbit coincideix amb la delimitació de forma rectangular del plànol O.3a”Zonificació” del PMU01d ”Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt”. La superfície de l’àmbit és de 3.261 m².
Limita a Nord, amb el futur espai lliure que queda adjacent a la Ronda Barceló, a Oest, amb l'edifici
”La Farinera”, a Sud, amb l'avinguda Maresme(carretera N-II), les vies del tren i el Port, i a Est, amb la
Ronda Barceló.
De les edificacions de l’entorn, cal destacar l'antiga fàbrica “la Farinera”situada a ponent, edificació
inclosa en el Catàleg del Pla especial del Patrimoni arquitectònic de la ciutat, construïda a mitjans del
segle XX i que es troba en bon estat de conservació.
Aquesta peça condiciona i influeix en la futura ordenació de l'espai públic del seu entorn.
A l'altre costat de la Ronda Barceló, existeix una edificació de PB+5PP recentment consolidada,
formant front continu alineat a la ronda i formalització fins a PB+7PP de manera puntual.

1.4. ABAST DEL PLA DE MILLORA URBANA
La Illa 1a està prèviament delimitada en el Pla de Millora Urbana PMU-01d, on s'estableix una
ordenació concreta amb una plaça com a sistema d'espai lliure que queda configurada per un sòcol
edificat d’ús comercial-terciari i la torre de gran alçada.
Ara aquesta ordenació és objecte d'una nova reordenació amb un reajustaments d'alineacions i
rasants, i volums originals. Es proposa una nova relació dels usos terciaris amb l’espai públic i de
l’edifici-torre amb “la Farinera”.
Aquesta illa 1a és objecte d’una nova ordenació que configurarà l’espai públic amb un diàleg diferent
amb l’edificació i amb el passeig marítim i requerirà el desenvolupament d’un Nou Pla de millora,
amb el següent abast:
•

•

•

L'edifici-torre i l'entorn delimitat en el PMU-01d té un caràcter de singularitat que li ve donat
per la situació estratègica en la ciutat i per la gran alçada de la torre, convertint-se en l'edifici
singular més alt de la ciutat.
La proposta de l'avantprojecte, sobre la base de l'ordenació del Pla de Millora que es
proposa, representa un apropament a la realitat projectual, i per tant una adaptació de les
formes d’ordenació al projecte tot determinant l’ordenança gràfica i les delimitacions entre
el sòl públic i el privat, creant les subzones necessàries per a la regulació de les condicions
d'edificació, parcel·lació i usos.
Abordar racionalment l'organització i execució de l'aparcament en les plantes soterrani per
situar la reserva de places de vehicles requerides.

NOU PLA DE MILLORA URBANA PMU-05 “Illa 1a Torre Barceló”
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori - Servei d’Urbanisme i Patrimoni - Secció d’Urbanisme

13

Ajuntament de Mataró

1.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
L'estructura de la propietat delimitada per l'àmbit concorden amb les parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del polígon 1 del PMU-01d ”Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt”,
aprovat definitivament.
Concretament la parcel·la resultant 1a de la Reparcel·lació aprovada definitivament, que coincideix
amb l’àmbit d’aquest PMU i que queda descrita de la manera següent:
PARCEL·LA 1a
SITUACIÓ:
Al sector PMU-01d, “Ronda Barceló/illa Fàbregas i de Caralt”, de Mataró.
SUPERFÍCIE:
Urbana. De figura sensiblement rectangular. Mesura tres mil dos-cents seixanta dos amb vuitanta
quatre metres quadrats (3.262,84 m²).
LLINDARS:
NORD: En línia recta, amb finca ZV3, destinada a sistema d'espais lliures.
SUD: En línia recta, amb zona destinada a sistema viari.
EST: En línia recta, amb Ronda Barceló.
OEST:En línia recta, amb límit del sector PMU-01d, “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt”.
ZONIFICACIÓ:
El pla de Millora Urbana PMU-01d determina per a aquesta finca la redacció d’un planejament
derivat específic, que concretarà les cessions pendents a efectuar a l’Administració admetent-hi les
zones d’edificació volumetria específica (Clau 3b) i terciari (Clau 6b). Té una edificabilitat total,
inclosos tots els usos admesos, de 18.798,92 m² de sostre. Té caràcter indivisible.
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR: 24,5135%
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