Ajuntament de Mataró

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

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
2.1 PROPOSTAGENERAL D’ORDENACIÓ. CRITERIS I OBJECTIUS. ENCAIX EN
L’ENTORN DE LA RONDA BARCELÓ I DE L’AVINGUDA MARESME.
PROPOSTA GENERAL D’ORDENACIÓ.
•

•

La proposta general d'aquesta ordenació és el resultat o punt final de les intencions
transmeses en els documents que s'han anat preparant per fer possible la construcció de l'eix
cívic que acaba amb la “porta de mar” i el port.
En aquesta darrera illa, abans d'arribar al Port, l'ordenació de l'edificació té un paper
aglutinador d'activitats i habitatges que delimiten els espais urbans i acompanyen als
vianants pel recorregut d'aquest eix cívic que els portarà fins al mar. En aquest sentit, es
preveu grans passos per als vianants per creuar l’avinguda Maresme, generant un entorn
urbà adaptat al vianant i mitjançant un pas inferior per sota de les vies i connectant amb
l’Estació de tren, el Port i el Mar.
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•

Definició de la volumetria amb una edificació de gran alçada, futur referent de la nova façana
marítima, que albergarà mixtura d’usos: terciaris en les plantes inferiors i ús residencial en la
resta de plantes.

CRITERIS I OBJECTIUS
•

•

•

•

•

•

Projecte d'un edifici-torre de fins a 26 plantes d'altura d'ús majoritàriament
residencial;16.299 m² de sostre residencial per a un màxim de 192 habitatges i 2.500 m² de
sostre d'ús terciari, articulant un nou espai públic i un edifici referent per a Mataró de gran
qualitat arquitectònica.
Formalitzar l’espai urbà de l’entorn de l’edifici com un espai lliure en continuïtat amb els
espais porxats de la planta baixa de la Ronda Barceló, amb el corredor verd situat a l’interior
de l’illa i amb l’equipament públic de “la Farinera”. Aquest espai ofereix un recorregut
continu,amb una urbanització unitària, sense desnivells i sense “Cul de sac”. Es crearà un nou
pol d'atracció sociocultural en un espai urbà de primer nivell.
Creació de les subzones 3b36 (residencial) i 6b21 (terciari) amb una superfície de sòl privat
de 2.207 m², usos que es podran compartir i es podran localitzar d’acord a la secció de
l’ordenança gràfica del Pla.
Situar en plantes de soterrani les places d'estacionament necessàries per cobrir la dotació
obligatòria per als usos establerts en el Pla. Aquestes places es situaran en subsòl privat o
públic, i en aquest darrer cas hauran d’estar subjectes al règim de concessió, si són
gestionades pel promotor.
Constatar haver constituït la cessió del 10% d'aprofitament mitjà corresponent, en la
reparcel·lació del polígon 1 del PMU-01d ”Ronda Barceló-Illa Fàbregas i Caralt” aprovada
definitivament.
Establir en la nova qualificació de sòl, les superfícies exteriors del sòl privat d'ús públic,que
s'urbanitzaran en continuïtat amb el sòl públic i que hauran de constar inscrites com
servituds d’utilitat pública en l’escriptura de segregació resultant.

ENCAIX EN L’ENTORN DE RONDA BARCELÓ, LA FARINERA I L’AVINGUDA MARESME .
L’ordenació de l’edifici-torre i l’espai lliure de l’entorn s’integren i encaixen amb l’ordenació de la
resta de la illa de la Farinera inclosa en el PMU-11(Iveco-Renfe/Farinera).
Des de l’espai lliure de l’entorn de la Torre s’accedeix per pas de vianants a l’altre vorera de
l’avinguda Maresme per anar cap el port mitjançant el futur nou accés. Cal destacar que actualment
s’ha recepcionat el traspàs de la travessia de la N-II pel nucli urbà de la ciutat, de la Generalitat a
l’Ajuntament, que permetrà pacificar trànsit i convertir-la en un carrer més amable. Veure plànol
EP.1“Criteris d’urbanització”.
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UNA NOVA IDEA PEL NOU ACCÉS AL PORT
El nou accés al Port, ara desvinculat de les obligacions dels propietaris del sector de la Ronda
Barceló, mereix la oportunitat de repensar-se en un marc nou, no obstant això mantenir la finalitat i
objectiu d’accedir al mar, tal com sempre ha plantejat el planejament urbanístic de la ciutat, des de
la MPG-24 aprovada l’any 2006, on es prioritzava l’eix cívic muntanya-mar.
L’ordenació de l’illa 1a incorporava el punt de partida d’aquest accés integrant-lo en una plaça
pública deprimida que a la vegada formalitzava el sòcol de la torre en alçada.
En els darrers temps es qüestionen aquests espais tancats i passos soterrats per la poca seguretat
que generen, i ens obliga contínuament a reinventar-nos solucions que s’adaptin a la dinàmica de la
ciutat.
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Això hi afegim la oportunitat de crear amb aquest nou accés, una nova porta a l’Estació reforçant
una àrea de polaritat i d’activitat.
L’Administració haurà de buscar el moment oportú per assumir aquest repte i també la despesa del
nou accés al mar i donar compliment a un dels objectius més importants dels nous creixements del
model del Pla, implicant si escau a d’altres administracions.
A nivell de idees i esborranys, els esquemes següents proporcionen una nova visió del pas o
d’aquesta porta a mar, que ara també es veu com una oportunitat de fer créixer l’Estació del tren i
integrar-la dins d’un dels itineraris més actius i interessants per la promoció de la ciutat.

2.2 ELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DE L’ORDENACIÓ
No és objectiu d'aquest Pla de millora, modificar els paràmetres urbanístics bàsics del PMU01d ”Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt”, sinó reajustar-los o adaptar-los a la proposta
volumètrica dins dels marges permesos d'edificabilitat màxima d'acord als usos, de superfície mínima
d'espais lliures, de densitat màxima d'habitatges i d’alçada reguladora i nombre de plantes.
Així mateix la concreció del projecte volumètric ha estat objecte de reajustament de límits de l'àmbit
entre sòl públic i privat, respectant els espais lliures mínims determinats en el document aprovat
definitivament del Pla de Millora Urbana PMU-01d ”Ronda Barceló-Illa Fàbregas i Caralt”.
A continuació s'exposa com queden definitivament els estàndards de sòl públic i els paràmetres
bàsics que regulen l'edificació.
2.2.1

Els Sistemes

L’espai lliure d’edificació conjuntament amb l’espai lliure públic de l’illa 1ai els espais lliures públics
de l’illa de La Farinera i de l’illa 1b de La Ronda Barceló, es complementen per formar un únic espai
físic i continu que té la funció d’arribada a la porta de mar.
Es distribueix l'àmbit del Pla de millora (3.261m²) en 2.207m²per a sòl privat i els 1.054m² restants
són destinats a completar la reserva per a Sistemes de sòl públic de la Ronda Barceló.
El subsòl dels sistemes “Ca”, es destinarà a aparcament en règim de concessió administrativa. I
sumant-se a les places situades sota sòl privat es completarà la dotació obligatòria.
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L'ordenació de l'Espai lliure degut a la utilització del subsòl tindrà caràcter de plaça urbana
pavimentada, però s'estudiarà la possibilitat de col·locar alguna àrea d'arbres amb sistema de
contenidors de terra.
2.2.2 Ordenació del Sòl Privat: Edificabilitat, Usos, Ocupació i Volumetria. Reserva
d’estacionament
L'edifici-torre se situa en sòl privat de 2.207 m², amb un desenvolupament de PB+25 plantes
d'alçada. Se situa al fons de la finca, respectant l’amplada de 30 metres de la Ronda i la planta baixa
amb una reculada mínima de2,20 metres de l’alineació de la Ronda Barceló. L’ocupació de l’edificació
sense vols serà, com a màxim, de 1.526 m² (equivalent a50% de (3.261 m²-209 m²)).L’edifici
mantindrà una distància mínima de 13 metres al límit amb la Farinera.
Des de la perspectiva de la Ronda Barceló cap al mar es distingeix l'edifici puntual i vertical al final
d’un recorregut que a l'escala del vianant, queda emfasitzat per la direccionalitat de l’alineació d’una
part de la planta baixa de la vorera dreta de la Ronda.
EDIFICABILITAT I USOS.
El sostre màxim de la parcel·la és de 18.799 m², dels quals 2.500 m² són per a usos comercials,
d'oficines i serveis terciaris, i 16.299 m² com a màxim per a usos residencials per a un màxim de192
habitatges lliures.
El coeficient d'edificabilitat neta de la parcel·la és de 8,5178m²st/m²s.
La distribució de l’edificabilitat urbanística queda establerta segons l’ús en la secció i plantes de
l’ordenança gràfica, d’acord al criteri establert en la Normativa d’aquest Pla de millora, en quant a
porxo d'utilitat pública, cossos sortints, patis i espais d’instal·lacions sota coberta al servei dels usos
principals.
Els usos terciaris, se situen majoritàriament en les plantes inferiors,(veure plànols d'ordenació
gràfica O.4a). A partir de la planta 2ª els usos seran majoritàriament residencials.
Els nuclis verticals i espais comunitaris de cada planta es comptabilitzaran com sostre comercialterciari o residencial en funció de l’ús de la planta on s’ubiquin.
Es projectaran dues plantes soterrani destinades a la reserva d’aparcament.
OCUPACIÓ
L’ocupació sota rasant formada per les plantes soterranis ocupen la totalitat del subsòl privat i el
subsòl públic de l’àmbit del PMU.
L’índex d’ocupació permeses del 100% del subsòl privat. L’alta intensitat d’edificabilitat neta de la
parcel·la obliga a construir un aparcament, en continuïtat amb les plantes soterrani de l’edifici, sota
el sòl públic de l’entorn per garantir la reserva de places d’estacionament obligatòries. El
planejament vigent contemplava accessos i rampes sota la Ronda Barceló, la qual cosa ara no és
possible i ens modifica les càrregues de l’àmbit a l’haver d’incloure-les dins el mateix àmbit.
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L’ocupació màxima damunt rasant vindrà donada per la projecció de l’edificació definida pels gàlibs i
els vols màxims permesos, definits en l’ordenança gràfica del Pla.
VOLUMETRIA
Edifici singular
Es planteja un edifici singular, edifici-torre, com a nova icona del Skyline de Mataró, punt de trobada
de l’eix cívic des de la muntanya cap al mar, amb una considerable alçada i esveltesa que fan
necessari el seu encaix d’un nou llenguatge amb una regulació igualment singular per la seva forma,
el tractament de façanes i l’espai del seu entorn.

Aquest Pla de millora determina una envolvent màxima de l’edificació que es concreta en el volum
urbanístic màxim de l'edifici, que és la resultant d’aplicar els paràmetres urbanístics màxims i del
desenvolupament en alçada.
Es proposa un edifici que es descompon volumètricament amb successius retranquejos. S’aposta per
una imatge fragmentada, de geometries ortogonals que originen un contorn quebrat que estableix el
ritme de la façana.
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L'alçada reguladora màxima per les 26 plantes, es mesura des del PARM en la rasant de la Ronda
Barceló indicada en el plànol d'ordenació O.4a, i és de 84,00 m.
Per sobre d'aquesta alçada reguladora màxima se situen els elements tècnics de l'edifici, fins a5
metres més, arribant a la cota màxima de l'envolvent. Aquest espai de coronament situat damunt del
darrer forjat d’ús privatiu, es destina a les instal·lacions de l'edifici i proporcionarà un remat digne i
estètic a la torre.

Espai d’instal·lacions tècniques
Una torre d’aquestes característiques és sabut que necessita d’unes instal·lacions tècniques que
requereixen en el conjunt arquitectònic una previsió projectual des de l’inici del projecte per garantir
una correcte organització i bon funcionament; i que aquestes poden ser rellevants en el volum final
de la torre.
Per això, s’ha considerat important determinar la situació d’aquests espais i patis tècnics en aquesta
fase de planejament i identificar-los com part de les determinacions de la Ordenança Gràfica.
Els identifiquem en diferents tipus:
1. Espai d’instal·lacions sota coberta, tal com s’ha explicat en el coronament de la torre.
2. Espai d’instal·lacions sota el vas de la piscina trepitjable.
3. Espais per la comunicació i accés vertical de l’edifici

RESERVES D’ESTACIONAMENT
La reserva mínima de places d’aparcament es dimensionarà a partir dels usos desenvolupats en el
projecte d’edificació i en compliment de les NUPG1996 i les Modificacions introduïdes a la Normativa
del PG per la regulació de l’ús d’aparcament .
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Així mateix i tal com es determina en el planejament derivat vigent, aquestes places s’ubicaran
integrant-les amb l’organització de l’aparcament de La Farinera i entorn.
Atesos els condicionants del nivell freàtic de la parcel·la, aquestes places tal com s’ha explicat en
l’apartat d’ocupació, es situen en el subsòl privat de la torre i en el subsòl públic de l’entorn.
2.2.3

Nombre d’habitatges

El nombre màxim d'habitatges establert en el planejament vigent (PMU-01d) és de 204.
Els estudis i avantprojectes de l'edifici-torre s'ajusten a un programa per a la construcció d'habitatges
de diferents dimensions.
La proposta actual és d’un màxim de 192habitatges,resultant de la ràtio que estableix la Modificació
del POUM 2006 de 85 m² de sostre per habitatge.
D’acord amb els documents aprovats en el conjunt del sector, tots els habitatges seran de renda
lliure.
2.2.4

Quadres comparatius de característiques

Els estàndards de sòl públic i privat, així com les determinacions bàsiques de l’ordenació dels
documents aprovats i de la proposta són comparativament tal i com s’expressen a continuació:
PLANEJAMENT
VIGENT
PMU-01d
SECTOR

PRIMER
PMU-05 Illa 1a

PROPOSTA NOU
PMU-05 Illa 1a

3.265,00
962,00
845,00
117,00
2.303,00
6b-3b

3.265,00
998,00
962,00
36,00
2.267,00
6b21-3b36

3.261,00
1.054,00
845,00
209,00
2.207,00
6b21-3b36

Densitat màxima d'habitatges
Nombre de plantes

18.799,00
2.500,00
16.299,00
204
PB+24

18.799,00
2.500,00
16.299,00
150
PB+21

18.799,00
2.500,00
16.299,00
192
PB+25

Reserva places
d'estacionament

319*

319*

n

Sòl públic mínim
Espai lliure
Viari

Sòl privat màxim
Zona

Edificabilitat màxima
Sostre terciari 6b
Sostre residencial 3b

* reserva de places ubicades a l'aparcament i entorn
n: nombre de places d'acord als usos i aplicació de les Normes del Pla general ubicades a l'illa i a l'entorn,
que s'estimen en 222 places

L'ordenació del Pla de MilloraPMU-05, tal com es pot observar en el quadre comparatiu, compleix
totes les determinacions bàsiques del planejament vigent.
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La distribució de l'aprofitament es reparteix per les plantes de l'edifici, d'acord a les seccions de
l'ordenança gràfica dels plànolsO.4a i b, que expressat en xifres globals és:
PLANTES

EDIFICI-TORRE

PB+P1

Ús dominant terciari 6b21

P2 a P25

Ús dominant residencial 3b36
16.299 m²

2.500 m²

TOTAL
18.799 m²

Els nuclis d’escala, així com accessos i espais d’ús comunitari es comptabilitzaran com sostre
comercial-terciari o residencial en funció de l’ús majoritari de la planta on s’ubiquin.
El projecte constructiu de l'edifici concretarà les superfícies parcials de cada planta, atenent als usos
permesos per planta d'acord al quadre anterior i amb la flexibilitat permesa en l'ordenança.
Les diferències de sòl públic i privat s’ajusten als esquemes i al quadre següent:
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PMU-05 Vigent (2009)

PROPOSTA PMU-05
(2020)

NOU PMU-05 (2018)

Ocupació de l’edificació sense vols
- Edifici
- Escales
- Rampes

896+584=1.480 m²

1.720 m²

1.526 m²

67 m²

-

-

313 m²

-

-

1.884 m²

1.935 m²

1.536 m²

- Vial

-

209 m²

209 m²

- Zona verda

-

845 m²

845 m²

- Espai lliure privat d’ús públic

1.256 m²

487 m²

681 m²

Total espais lliures d’ús públic a nivell
dels carrers *

1.256 m²

1.541 m²

1.735 m²

Voreres Ronda Barceló i av. Maresme

623 m²

1.190 m²

1.190 m²

Total espais lliures d’ús públic a nivell
de carrer + voreres **

1.879 m²

2.731 m²

2.925 m²

Espais d’ús públics deprimits

1.009 m²

-

-

Total espais lliures d’ús públic a nivell
de carrer i deprimits ***

2.888 m²

2.731 m²

2.925 m²

Ocupació de l’edificació amb vols
Espai d’ús públic a nivell de carrer

* La suma dels espais lliures d’ús públic (privats i públics) a nivell dels carrers situats a l’interior de la parcel·la són molt
superiors a la proposta: 479 m² més que el planejament vigent i 194 m² més que el PMU-05 (2018).
** Els espais lliures d’ús públic a nivell dels carrers més les voreres que donen front a la finca, són molt superiors a la
proposta: 1.046 m² més que el planejament vigent i 194 m² més que el PMU-05 (2018).
*** La suma d’espais lliures d’ús públic a nivell de carrer i deprimits també és superior en la nova proposta: 37 m² més que
el planejament vigent i 194 m² més que el PMU-05 (2018).
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2.2.5 Compliment de les reserves de cessions de sòl per sistemes i d’altres obligacions
Reserves d’espais lliures
La superfície de reserva per a espais lliures de la proposta és 845 m², mantenint els mínims establerts
normativament per a l'àmbit d'aquest Pla en el PMU-01d “Rda. Barceló-Fàbregas i Caralt”. Se situa en
una franja d’uns 7,50 metres paral·lela al límit amb “la Farinera” i amb l’av. Maresme.

És destacable el paper que aquesta reserva d'espai lliure en continuïtat amb la superfície de sòl privat
d’us públic, de l’espai públic situat al nord i de les voreres dels vials fa com a dinamitzadora de les
activitats de la torre i connectora dels recorreguts pels diferents espais urbans que es creen entorn
de la torre.
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VISTA DES DE LA RONDA BARCELÓQUE CONFLUIRÀ
EN EL FUTUR CAP AL PAS A L’ESTACIÓ I ELPORT
ESPAI LLIURE I/O URBÀ CONTINU ENTORN

La configuració d’aquest espai s’ha dissenyat pensant en l’itinerari que ens conduirà cap a l’estació
de tren i cap al port, acompanyat per les activitats que es desenvolupin en el sòcol de la torre i de
l’accés a les andanes de l’estació.

VISTA DE LA RAMPA D’ACCÉS DES DE L’AV. MARESME

ACCÉS A LES ANDANES DE L’ESTACIÓ DES DEL NOU PAS
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Cessió 10% d’aprofitament urbanístic
En el Pla de Millora PMU-01d
PMU
”Ronda Barceló-Illa Fàbregas i Caralt”,, així com en el projecte de
reparcel·lació del sector, ja es va preveure la obligació per part dels propietaris de cedir el 10% de
l’aprofitament urbanístic del sector, el qual no se situa en la illa 1a.
En aquest document del Pla de Millora, no s'incorpora cap nova càrrega de cessió de l'aprofitament,
sinó que es manté la mateixa que el Projecte de reparcel·lació
repa
del sector PMU-01d
PMU
ja ha localitzat en
les parcel·les destinades per a habitatges de protecció pública de la Ronda Barceló. Es donen llavors,
per complertes les obligacions de cessió del 10% d’aprofitament.
Així mateix la descripció de la finca resultant 1a es manté la descrita en la reparcel·lació aprovada del
polígon 1 del sector.
Reserves d’habitatge protegit.
En el mateix sentit, el Pla de Millora Urbana PMU-01d “Ronda
Barceló-Illa Fàbregas i Caralt”
Caralt també va reservar sostre residencial
corresponent a un 20% de tot el sector, per a habitatge protegit i
el 10% per a habitatge concertat, situats en els blocs d’illes de la
ronda propera a l'àmbit del PMU-05.
En aquesta reserva ja s'inclou el 20% i el 10% proporcional del
sostre residencial
cial de la Illa 1a i per tant, la zona residencial de la
torre es destinarà íntegrament a habitatge de renda lliure.
En el plànol parcel·lari de la figura adjunta del PMU-01d “Ronda
Barceló – Illa Fàbregas i Caralt”
Caralt es pot observar, la localització dels
habitatges de protecció pública (clau 1c17 hpp) en les parcel·les
de color lila i els habitatges de règim concertat combinades amb
els habitatges de renda lliure en les parcel·les de color blau ( clau
1c17* hll+hcon).
Per tant, també respecte a les reserves
reserves d'habitatges protegits i concertats es donen per complides.

2.3 CRITERIS COMPOSITIUSI
COMPOS
ARQUITECTÒNICSS DEL CONJUNT. ESTUDI
ESTUD
PAISATGÍSTIC
Situació estratègica
La proposta que el planejament planteja en aquest document és la variació de l’ordenació
volumètrica de la illa 1a situada en la cantonada de la Ronda Barceló amb l’av. del Maresme.
La disposició de l’edifici-torre
torre en alçada situat en el capdavall de l’eix muntanya-mar
muntanya
i on s’ha de
produir la porta o accés peatonal al Port es situa lleugerament
lleugerament desplaçada cap a la part posterior de
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l’àmbit i alineada amb la Ronda Barceló per deixar pas a primera línia de mar i junt a “la Farinera” a
l’espai lliure públic del conjunt.
Les rectificacions judicials, en quant a la supressió de la càrrega d’urbanització del pas al port per part
del Sector i plantejar-ho com un Sistema General a assumir per l’Administració, posa en crisi la plaça
deprimida, i la nova proposta elimina la configuració de tal plaça per substituir-la per un espai lliure
que se situa en l’espai més proper a l’equipament públic del conjunt industrial de”La Farinera”.
La nova proposta recupera tota la vorera de la Ronda Barceló que estava ocupada per les rampes.

LA FARINERA

ESTACIÓ

Es manté la situació enretirada de l’edifici, s’allibera l’espai en les franges properes a la Farinera i a
l’av. Maresme i a la vorera de la Ronda Barceló.
La forma adiamantada i fragmentada de la proposta envers les propostes més monolítiques,
afavoreixen la perspectiva del conjunt des de qualsevol punt de vista, des de la baixada per la Ronda,
des de l’av Maresme, des de “la Farinera” i des del port.

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

28

Ajuntament de Mataró
IMATGES DEL CONCURS D’IDEES DE LA TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA RONDA BARCELÓ

SITUACIÓ I FORMA DE LA TORRE

PMU-05NOU PMU-05 (2018) NOU PMU-05 (2020)
Torre el·líptica endarrerida,
Torre circular primera línia,
vorera i plaça deprimida.
vorera i plaça sobre rasant.
Corredor estret Perjudica la visual dels veïns Corredors amples
No perjudica la visual

Torre adiamantada endarrerida,
vorera i plaça sobre rasant.
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En aquests tres esquemes anteriors es pot comprovar que s’han anat fent diferents proves, en les
quals s’ha prioritzat la forma i la situació. La tercera opció és la que aconsegueix totes les avantatges
possibles respecte de les anteriors: millorar els corredors i la relació amb “la Farinera”, i millorar les
visuals de l’edifici situat a l’altra banda de la Ronda Barceló i la imatge del conjunt.
Cal destacar finalment que la peça d’espai lliure que es plantejava en el sector Iveco a la façana
posterior de “la Farinera” configurava un pulmó que s’hi arribava des de la Ronda i que es reforçava
amb la presencia de la torre. Ara el planejament d’Iveco ha exclòs aquets terrenys industrials i la
configuració de l’espai públic ha canviat i s’ha propiciat doncs, estirar l’espai lliure lineal i
dinamitzador d’activitats i de relació amb els equipaments que ja s’inicia en les illes 2 i 3 de més
amunt.
Composició de volums.
L’edifici-torre es fragmenta i es descompon volumètricament amb successius retranqueixos. La
imatge vertical i fragmentada de geometries ortogonals estilitza i li dona ritme a 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.
La façana de la vorera dreta de la Ronda i el corredor interior ens conduiran fins “la porta de mar”, a
la vegada que permetrà espais d’activitat. El corredor interior relacionat amb l’equipament és ideal
per terrasses de cafeteries i altres activitats de restauració.

El volum global de l’edificació té, primordialment, un paper urbanístic i cohesionador de l’espai urbà.
És simbòlic i representatiu de la polarització que es mereix la cruïlla estratègica de la ciutat i,
finalment, la seva formalització és contenidora dels usos pel quals s’ha creat.

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

30

Ajuntament de Mataró

Proporció geomètrica i esveltesa
L'ordenació volumètrica proposada aposta per millorar la imatge de la torre aprovada en el primer
Pla de millora de l’illa 1a.
L’increment de l’alçada i del nombre de plantes, així com la imatge fragmentada, de geometries
ortogonals que originen un contorn quebrat , li donen esveltesa i ritme a la façana a diferència la
torre el·líptica de l’anterior planejament.

PLANEJAMENT ANTERIOR

NOU PLANEJAMENT

Els esquemes adjunts comparen i comproven que la geometria i proporcionalitat entre l’amplada i
l’alçada de les dues torres dels dos planejaments és força diferent, i la nova imatge s’integra millor
en el paisatge i skyline de la ciutat.
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Per realitzar un comparatiu entre les diferents propostes de torre en relació a la seva esveltesa hem
considerat que el paràmetre més indicatiu és el volum de cadascuna de les torres que emergeix per
sobre de l’alçada de l’entorn (PB+5PP), donat que el volum que se situa per sota d’aquesta alçada
queda integrat amb els volums de la resta de la ciutat.
Com la geometria de cada proposta és molt diferent, considerem que el volum és el paràmetre més
representatiu de la presencia de la torre en el “skyline” de la ciutat.
•

•

•

PMU-05 Vigent (2009)
16 plantes de 3,33 m d’alçada i 890 m² de superfície:
Instal·lacions:
Total

47.419,20 m3
2.225,00 m3
49.644,20 m3

NOU PMU-05 (2018)
20 plantes de 3,1375 m d’alçada i 738 m² de superfície:
Instal·lacions:
Total

46.309,50 m3
965,00 m3
47.274,50 m3

PROPOSTA PMU-05 (2020)
2 plantes de 769 m², 5 plantes de 731 m², 5 plantes de 680 m²,
5 plantes de 589 m² i 3 plantes de 494 m², de 3,15 m d’alçada:
Instal·lacions:
Total

41.013,00 m3
2.475,00 m3
43.488,00 m3

La relació de la nova forma de diamant de l’edifici respecte a l’entorn, proporciona un major
assolellament a tots els edificis del seu entorn, i afavoreix la visibilitat cap el mar i cap a la ciutat en
desaparèixer l’efecte pantalla que produïa la forma el·líptica de la torre del planejament anterior.
Façana marítima
L'alçada de la torre és decisiva perquè l'edifici adquireixi el protagonisme que es pretén en el perfil
marítim de Mataró.
El nou skyline marítim de la ciutat ara estarà protagonitzat per aquest nou element singular que ens
indica la nova intersecció de la ciutat amb el Port i amb el mar com a final d’un eix cívic o com
d’arribada al Port.
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SKYLINE MARÍTIM PLANIFICAT DE LA CIUTAT DE MATARÓ DES DE PORTA LAIETANA FINS CAFÈ DE MAR

La torre juntament amb les edificacions en alçada que s’estan executant al sector del Rengle, d’Iveco
i de la Cooperativa Agrària aniran perfilant el nou skyline de la façana marítima de la ciutat, en el qual
la Torre Barceló serà la major protagonista.
Arquitectura d’itineraris per a peatons
La situació de l’edifici configura una sèrie de recorreguts i connexions amb l’entorn.
L’espai posterior adquireix la funció d’”avantsala” de la plaça pública interior, permetent un
recorregut per als vianants obert, afavorint la mobilitat de l'eix comercial de la Ronda Barceló amb
l'àrea de serveis comercials i terciaris de l’Illa de “la Farinera”.
Aquest edifici singular actuarà a forma d’engranatge entre la linealitat de la Ronda Barceló, la porta
del passeig marítim i el nou accés per l’Estació de tren, aglutinant d’activitats, per donar accés cap el
Port i el mar.
Imatge arquitectònica i paisatgística en el context de la ciutat
L'edifici projectat es configura com la icona d’una nova centralitat. La gran visibilitat des de tots els
punts de la ciutat ens remarquen els següents objectius:
•
•
•

Porta d’accés a l’activitat marítima i nova entrada a l’Estació de tren.
Amb el context del Pla d’Impuls del Centre, afavorim, estirem i apropem els itineraris actius
de la ciutat; el Tecnocampus, la Estació de tren i el Centre històric.
Identificació singular de la intersecció de l’eix muntanya-mar amb l’itinerari cultural.
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2.4 ADOPCIÓ DE MESURES PER A LA MOBILITAT. TRANSPORT PÚBLIC I
PRIVAT
Aquest Estudi de Mobilitat ha estat redactat en col·laboració amb el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament

Pel que fa a les qüestions relacionades amb la mobilitat, en el context global de tota la Ronda
Barceló, es tindran en compte els suggeriments i recomanacions de la Secretària de Mobilitat de la
Generalitat que van fer al Pla de Millora PMU-01d”Ronda Barceló-Illa Fàbregas i Caralt” i que es
puguin aplicar ara en aquest sector.
També s’introdueixen en aquesta avaluació les prescripcions de l’informe de l’Autoritat del Transport
Metropolità ATM, emès en el període d’informació pública del Nou Pla de millora PMU-05 (2018).
La implantació d’usos residencials i terciaris d’aquesta illa 1a del sector de planejament de la Ronda
Barceló-Illa Fàbregas i Caralt van ser assignats en aquell planejament general i ratificat en els
posteriors planejaments derivats per l’ordenació de detall, tots ells aprovats.
Ara aquest Nou PMU dona alternativa volumètrica a la ordenació que es va aprovar anteriorment, es
a dir es modifiquen les condicions d’edificació de la torre residencial.
Tot i així per donar compliment a les prescripcions de l’informe de l’ATM del 22 de gener de 2019,
s’aprofundeix en l’anàlisi de la xarxa de mobilitat i les seves mesures:

•

Càlcul del nombre de viatges

L’aplicació del decret D344/2006 d’Avaluació de la mobilitat generada, donen com a resultat que
l'activitat residencial-terciària de la Illa 1a, no genera més de 5.000 viatges/dia d'acord amb l'article 3
apartat 3.4g i viatges generats de l'annex 1 del mateix decret.
Nº Viatges
Sostre residencial

10 viatges/100m²st

1.630

Sostre terciari

50 viatges/100m²st

1.250

Espais Lliures

5 viatges/100m²

TOTAL VIATGES GENERALS < 5.000

•

43
2.923

Distribució modal dels desplaçaments generats

La distribució modal objectiva dels desplaçaments generats s’estimen per la ciutat de Mataró en el
Pla de Mobilitat 2024 que s’està tramitant(que es va aprovar inicialment el dia 13 de desembre de
2018), de la següent manera, per poder avaluar l’impacte sobre les diferents xarxes de mobilitat:
MODE PEU + BICI ...................50%
COTXE PRIVAT........................35%
TRANSPORT PÚBLIC................15%
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Apliquem aquesta distribució a l’àmbit d’estudi del Pla de millora i obtenim:
DISTRIBUCIÓ MODAL DESPLAÇAMENTS
MODES

PERCENTATGE

PEU+BICICLETA
VEHÍCLE PRIVAT
TRANSPORT PÚBLIC

DESPLAÇAMENTS

50%
35%
15%

1.462
1.023
438

100%

2.923

Del càlcul en resulta que 1.462 desplaçaments es faran a peu o amb bici, 438 desplaçaments es faran
amb transport públic, tren o bus i la resta de 1.023 agafaran vehicle privat per anar o tornar a l’àmbit
d’estudi.

•

Vehícle privat
En
la
planificació
de
jerarquització de la xarxa de
vials del Pla de Mobilitat, es
proposa que els carrers en
contacte amb l’àmbit d’estudi,
en la cruïlla de la Ronda
Barceló
amb
l’avinguda
Maresme, ambdós vials són
de la Xarxa Bàsica primària,
amb una restricció de velocitat
pels vehicles de 50 Km/hora

L’av.
av. Maresme és la única via
amb IMD superior que supera els 10.000 vehicles al dia per sentit, arribant a superar els 17.400
vehicles direcció Barcelona, en el tram central, a l’alçada de la cruïlla de l’àmbit del Pla de millora
urbana, dels quals el 68,4% són turismes, representant la major part del trànsit de la xarxa bàsica.
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Donat que la distribució modal actual del vehicle privat s’ha constatat del 48%, i tenint en compte
que l’objectiu pel 2024 és que sigui del 35%, amb la hipòtesi de que es mantinguin els nivells de
mobilitat, podem suposar que la IMD de l’av. del Maresme serà aproximadament d’uns 15.100
vehicles. Aquesta dada dóna un marge de capacitat suficient per absorbir els nous viatges en vehicle
privat que generarà el nou desenvolupament.
Actualment, la cruïlla de la Ronda Barceló amb l’Avinguda Maresme presenta un index de saturació
superior al 80%

La previsió de substitució de la rotonda per una cruïlla en T, que pot afavorir una regulació més
sincronitzada d’aquesta cruïlla, i que en millori la capacitat, sobretot en l’hora punta, dóna marge per
a l’increment de viatges que es puguin generar amb el nou desenvolupament, reduint-ne l’índex de
saturació.
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RESERVA PLACES COTXE
La reserva de places d’estacionament per a vehicles, ha de concordar amb el compliment de la
dotació mínima obligatòria per a cadascun dels usos principals, d’acord a les determinacions del Pla
general.
En aquest sentit, la reserva mínima estimada de places de vehicle privat serà:
- places segons ús residencial (art. 142.1)
192 habitatges màxim<105 m²
192 places
- places segons ús terciari 2.500 m²st (art. 142.2.3)
30 places
a) 1 plaça x local comercial ; estimació 20 locals (art. 142.13)
20 pl.
b) Locals comercials> 400 m²; segons Llei Equipaments comercials
c) 50% Oficines + 50% Comerç = 1.250/60 + 10
10 pl.
- exempció 30% reserva addicional per Ied>4 m²st/m²s
8,5178m²st/m²s> 4 m²st/m²s (art.142.12)
TOTAL RESERVA PLACES ESTIMADES NECESSÀRIES

0 places
222places*

* Aquestes places es situaran en el subsòl privat de la parcel·la o en indret proper sigui en subsòl públic o privat de l’entorn,
d’acord a l’art. 143.2 de les NNUU PG

Es reservarà 1 plaça accessible per persones amb mobilitat reduïda PMR per cada 50 places
d’aparcament.
D’acord al Decret 1053/2014, serà necessari preveure la instal·lació d’una estació de recàrrega per
vehicles elèctrics per cada 40 places d’aparcament.
RESERVA PLACES BICICLETA
L’àmbit del Pla haurà de disposar d’espai per aparcament de bicicletes en el sòl públic i privat,
estimat d’acord al Decret 344/2006, en el següent nombre de places:
- places segons ús residencial
2 places/habitatge (estimades en l’ Avantprojecte d’Edificació)
384 places*
- places segons ús comercial
1plaça/100m²st; 2500m²st/100
25 places*
- places segons zona verda
1plaça/100 m²; 845m²/100
8 places**
TOTAL RESERVA APARCAMENT BICICLETES

417 places

*Aquestes places privades es situaran en sòl o subsòl privat, o bé es disposarà d’un espai de reserva futura
**Aquestes places es situaran en l’espai públic
CÀRREGA I DESCÀRREGA
Les àrees d'estacionament situades a l'inici de la Ronda Barceló, que es poden habilitar per a càrrega
i descàrrega donaran servei a les activitats comercials de la Ronda.
D’acord al Decret 344/2006, quan els establiments comercials no requereixin espais de
magatzematge i no sigui necessària la càrrega i descàrrega en el mateix local, caldrà preveure un
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espai per aquest objectiu a la calçada de la via pública proporcionat als usos comercials i terciaris
generats pels 2.500 m² de sostre:
Cada plaça de CID dimensionada de 3x8 m² situada al carrer de manera permanent serveix de
previsió per 1000 m² de superfície de venda comercial o 2000 m² de sostre per oficines.
Fent una estimació del 50% per cada ús i destinant el 50% a superfície de venda en el cas de comerç,
obtenim:
625 m² superfície de venda comercial.....................3x5 m²
1250 m² sostre terciari............................................3x5 m²
TOTAL una plaça de 3 x 10 m² de CID a la via pública

•

Transport públic

Mataró disposa d’una xarxa de transport públic caracteritzada amb autobusos urbans, autobusos
interurbans i línia de ferrocarril Rodalies R1
LINIA DE FERROCARRIL. RODALIES R1
La línia ferrocarril R1 cobreix el trajecte Mataró-Barcelona i Mataró-Maçanet-Massanes, amb més de
200 expedicions en la línia Barcelona i més de 100 en la línia Girona, en ambdós sentits.

Coneguda com la Línia del Maresme amb una única estació a la ciutat de Mataró, formant part del
corredor del Mediterrani i situada a menys de 300 metres de l’àmbit d’estudi , en el front litoral,
disposa de elevador vertical per persones de mobilitat reduïda garantint l’accessibilitat al tren, per
part de totes les persones.
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També presenta comunicació amb el Vallès a partir de la connexió des de la parada del Clot-Aragó.

Cobertura actual ,a les àrees urbanes de la ciutat, de la infraestructura ferroviària amb la estació a la
línia de litoral.
XARXA D’AUTOBUSOS INTERURBANS
Mataró compta amb una important xarxa d’autobusos interurbans que gravita principalment sobre
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l’eix costaner Barcelona-Blanes (línies de Barcelona Bus i Casas) , però també sobre la connexió amb
la comarca del Vallès oriental (Sagalés i Casas) incloent servei a la Universitat Autònoma del Vallès.
L’eix costaner Barcelona-Vilassar-Mataró-Pineda disposa de servei nocturn.
Hi ha 14 línies interurbanes a la ciutat de les quals 2 són nocturnes.

Cada dia feiner arriben a la ciutat 426 expedicions amb una freqüència entre 15 i 45 minuts, que es
redueixen als dissabtes i diumenges a fins a 141 i 102 expedicions, respectivament amb una
freqüència de fins a 1 i 2 hores.
La capacitat de connectivitat amb Barcelona d’aquestes línies absorbeix el 43% de les expedicions
amb origen o destinació a Mataró.
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Esquema de la cobertura diürna i nocturna respectivament de la xarxa d’autobusos interurbans

XARXA D’AUTOBUSOS URBANS
Mataró disposa d’una bona xarxa d’autobusos urbans, constituïda per 8 línies de longitud 78 Km i
una freqüència relativament baixa entorn als 17 minuts, amb un contracte que es va implantar des
de l’any 2009.
El 95% de la població disposa d’una parada d’autobús urbà a menys de 5 minuts a peu.
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Línies de la xarxa urbana d’autobusos de Mataró

Les línies urbanes circulen durant els 365 dies de l’any i representen 374 expedicions en dies feiners,
241 i 114 expedicions en dissabtes i diumenges respectivament.
El horari del servei s’inicia a les 5:30 en dies feiners i 6:30 i 8:00 en dissabtes i festius, finalitzant a les
22:30 cada dia.
La major part de les línies d’autobús donen servei als nodes més importants de la xarxa com Hospital
de Mataró, Estació Renfe, Plaça de Les Tereses, Espanya i Serra i Xifra
Hi ha vials amb més de 100 expedicions cada línia, i que per tant són els que tenen més presencia
d’autobusos. Aquests vials són:
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La cruïlla assenyalada A. Maresme (Ronda Barceló) es
l’emplaçament de la torre residencial d’aquest PMU; es una
de les cruïlles de la ciutat on s’observa més pas de línies de
bus i amb major expedicions.
Aquesta cruïlla està estratègicament ben comunicada amb
els nuclis d’activitat i àrees d’equipaments i serveis
importants de la ciutat, així com amb la resta de barris.

•

Mobilitat a peu i en bicicleta

MOBILITAT A PEU
El Pla de Mobilitat a partir de la Diagnosi planteja una millora de la xarxa de mobilitat a peu millorant
la connectivitat del Centre actual amb els barris, potenciant la estructura radiocèntrica actual de la
que disposa la ciutat.
En l’esquema adjunt s’observa l’àrea d’influència circular en la que s’arriba caminant amb 20 minuts
des del centre de la ciutat.
Es pot comprovar que l’àmbit d’estudi es situa dins d’aquest cercle.
No hi ha cap dificultat en arribar sense obstacles als punts assenyalats en el mapa des de la ubicació
de la torre residencial

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

44

Ajuntament de Mataró

El Pla de Mobilitat estudia la problemàtica de l’amplada de les voreres actuals, establint una
classificació de carrers d’acord a l’amplada de les voreres, de les quals nombrosos carrers del Centre
tenen voreres inferiors a 1 metre d’amplada.

Mapificació de les amplades de les voreres

Entra dins les actuacions del Pla de Mobilitat anar intervenint amb diferents actuacions per
reurbanitzar carrers que ara són dificultosos per els vianants.

Àmbits d’actuació on el Pla de Mobilitat identifica fer actuacions per millorar els itineraris dels vianants
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A l’àmbit d’estudi, les voreres actuals seran generosament ampliades, així com en general tot
l’espai públic dels projectes d’urbanització que es van aprovant relacionats amb l’àmbit i l’entorn.
La urbanització de la Ronda Barceló preveu una coordinació de l’espai públic. En aquest sentit l’espai
públic del PMU de l’illa 1a completarà l’espai públic de la Ronda Barceló. El projecte d’urbanització
de la Rda. Barceló està aprovat.
MOBILITAT AMB BICI
La participació de la bicicleta en la distribució
modal de Mataró és lamentablement molt baix,
de l’ordre del 0,5%, més si ho comparem amb
altres ciutats de similars proporcions.
Aquesta diagnosi actual del Pla de Mobilitat
2024, està proporcionada amb la reduïda oferta
de carrils bici actuals i s’haurà d’afrontar el
problema aprofitant les àrees de baixa intensitat
de trànsit per recuperar espai per als vianants.
L’inventari realitzat de l’estat dels carrils bici de la ciutat, posa en observació que tot i que l’estat
general dels carrils i la seva senyalització són correctes, en alguns trams s’ha detectat amplades
insuficients, compatibilitats complicades amb els vianants, falta de manteniment,...

Estat actual dels carrils bici
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Carrils bici de la ciutat classificats per tipología

Proposta xarxa carril bici

Aquesta
es una
proposta
que
l’Ajunta
ment ha
plantejat
per
millorar
els
carrils
bici
existents
i creació
de nous
carrils.
Per les
dimensi
ons de la
ciutat i
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la seva geometria gairebé compacte, es possible recórrer-la amb bicicleta en tota la seva totalitat
Segons el que preveu el nou PMUS, es pot garantir que des de l’administració es faran actuacions
que aniran encaminades a millorar la connectivitat que incidiran directament en el creixement de l’ús
per part dels ciutadans.
A l’àmbit del projecte de l’illa de la torre residencial incidirà l’itinerari en bici de l’avinguda Maresme
que arribarà fins l’espai lliure públic de l’entorn de la torre. També amb la pacificació prevista del
Camí Ral, les bicicletes aniran protegides pel carril bici fins la trobada amb la Ronda Barceló, donant
accés a l’àmbit d’estudi.

•

Incidència de la mobilitat generada
1. La capacitat, jerarquització i caracterització de la xarxa de vialitat actual, després de
l’anàlisi i de la diagnosi del nou Pla de Mobilitat, s’observa que la cruïlla objecte del
planejament que s’està avaluant, és de les que presenten més afluència de trànsit i de
saturació de vehicles, en trobar-se en un dels punts més estratègics de la ciutat, a primera
línea de mar i en l’eix mar-muntanya.
En aquest sentit l’ordenació icònica proposada també reforça aquesta realitat de lloc
estratègic.
Vist els càlculs dels desplaçaments en la mobilitat que aquest planejament ens genera en els
diferents modes, resulta un total de 2923 viatges, dels quals el vehicle privat representa
1.023 viatges en una previsió del 35% del repartiment modal objectiu per al 2014.
El PMU 2005 Mataró, establia un repartiment modal notablement diferent, en el qual
s’observa que en el Nou Pla de Mobilitat hi ha un traspàs important entre el mode vehícle
privat cap al mode de anar a peu i en bici, deixant el mode del transport públic lleugerament
per sobre:
PMU 2005
45,7% mode vehicle privat
Diagnosi PMU (2014) 48% mode vehicle privat
PMU 2024
35% mode vehicle privat
Respecte al 2014, hi ha un 13% menys de viatges que es puguin produir a efectes d’aquest
planejament en la tendència del nou Pla de Mobilitat i això afavoreix a una baixada global de
trànsit a tota la ciutat, que per suposat també incidirà en la cruïlla d’estudi.
D’altra banda, insistir pel que fa al trànsit que es genera amb el nou planejament (1023
viatges/dia), i considerant que un 12% es produeix en la hora punta, ja que són els valors
habituals, representen 122 vehicles de més en la hora punta; aquests valors en una cruïlla
semaforitzada, que optimitzi la capacitat de l’av. del Maresme, no hauria de suposar un
problema.
La tramitació de la recepció de la N-II pel traspàs de la carretera de la Generalitat a
l’Ajuntament de Mataró, implica una reversió de via ràpida a carrer de la ciutat i la
consideració de preveure mesures per recuperar espai pels vianants amb caràcter prioritari
i, per tant, una pacificació important del trànsit.
La previsió del pas de connexió amb el Port i l’accés a les andanes de l’Estació justament en
aquesta cruïlla, implicarà la eliminació de la rotonda actual de la Rda. Barceló amb
l’avinguda Maresme, passant a ser de giratori problemàtic a una cruïlla en T, que pot afavorir
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una regulació més sincronitzada d’aquesta cruïlla, i que en millorés la capacitat en la hora
punta. També hem de creure amb la baixada de flux de vehicles que representarà la
reurbanització del passeig o boulevard del front marítim.
2. La situació estratègica de la torre afavoreix la utilització de l’oferta actual del transport
públic de la xarxa d’autobusos urbans i interurbans, amb les parades a peu de carrer on hi
passen quasi totes les línies urbanes de la ciutat. La major utilització del transport públic va
en detriment de l’ús del vehicle privat.
3. La proximitat de l’estació de tren a l’edifici projectat, oferta la possibilitat de viatjar amb el
tren cap a Barcelona i Rodalies sense haver d’utilitzar cap més transport ni transbord.
4. La generosa oferta del transport públic de l’àmbit atesa la situació de centralitat respecte a la
ciutat, i la previsió de millores i d’urbanització en l’entorn que afavoreixen els
desplaçaments a peu i en bici, i els accessos a l’Estació de tren no es considera que sigui
necessari incrementar o reforçar el servei de transport públic actual, motivat pel
desenvolupament d’aquest planejament.
5. L’ordenació de l’àmbit de l’illa 1a “Torre Barceló” implica determinar la volumetria de
l’edificació, així com la petxada sobre el sòl; dit d’una altre manera es concreta la
geometria de l’ocupació de l’edifici a nivell de la planta baixa en contacte amb l’entorn
urbà i l’espai públic. Aquest espai públic que rodeja l’edificació i s’integra amb l’espai urbà
de la Ronda Barceló i l’avinguda Maresme, comparteix la seva funcionalitat entre el sòl
públic destinat a zona verda o vialitat, amb el sòl privat d’ús públic, amb un tractament
d’urbanització unitari que afavorirà els següents aspectes:
• L’ordenació de l’edifici i la seva implantació en la parcel·la dissenya un espai generós per la
mobilitat a peu i amb bicicleta en contacte amb el carrer.
• La urbanització d’aquest espai d’ús públic es farà amb criteris i mesures per garantir una
correcta mobilitat de gènere:
-Instal·lar il·luminació suficient en els itineraris d’accés a les parades de transport públic.
-Evitar que la disposició i geometria de la entrega de la planta baixa amb el sòl es produeixi amb
recons, pilars o objectes que desfavoreixin la visibilitat.
-Plantació d’arbrat en els itineràries i mobiliari adequat al repòs.
-Itineraris d’accés a les parades de transport públic adaptats a les persones de mobilitat reduïda

•

Aquest espai urbanitzat formarà part integrant I completarà la urbanització de l’espai urbà
de la Ronda Barceló, i la seva situació estratègica donarà continuïtat als itineraris cívics del
centre de la ciutat cap al Port i cap a l’Estació, o des del Tecnocampus cap al Centre i cap a
l’estació, enriquint la xarxa de mobilitat a peu i en bici de l’entorn i de la ciutat.
Mataró, maig de 2020
Margarita Bertran Serra,arquitecta Carles Romero Rodriguez,enginyer tècnic de Mobilitat
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2.5 LA GESTIÓI EXECUCIÓ DEL SECTOR
2.5.1 Càrregues Urbanístiques
El Pla de Millora Urbana PMU-01d ”Ronda Barceló/Fàbregas i Caralt” aprovat definitivament
distribueix el sòl privat amb parcel·les, una d'elles coincideix amb l'àmbit de planejament derivat de
l’Illa 1a.
El projecte de reparcel·lació del PMU-01d aprovat definitivament adjudica la càrrega econòmica
corresponent a aquesta parcel·la en resultes de l’equidistribució de beneficis i càrregues.
Amb posterioritat la quantitat de la càrrega econòmica va ser objecte de Modificació per l’aprovació
de la Delimitació de la Divisió poligonal del PMU-01d en dos polígons i l’aprovació definitiva de la
reparcel·lació del Polígon I, el qual conté l’illa 1a.
Ara, el Pla de Millora Urbana delimitat en la Illa de la torre, reajusta la volumetria inicial sense
generar més edificabilitat que la que s'establia en el Pla de Millora inicial de la Ronda Barceló, per
tant també es mantindrà la càrrega urbanística que s'estableixi en l'aprovació definitiva de la
reparcel·lació vigent.
La iniciativa d’aquest Pla és pública i l’Administració redactarà el projecte d’Urbanització PU-3 (veure
àmbits d’urbanització del plànol O.6 del PMU-01d a la imatge de baix) i urbanitzarà el sòl públic
corresponent a l’espai lliure i el sòl qualificat de viari, així com les superfícies de sòl privat en
continuïtat amb el sòl públic.
Aquesta càrrega urbanística per les obres d’urbanització de l’àmbit està inclosa i comptabilitzada a
càrrec dels propietaris del sector en la reparcel·lació.
El promotor haurà d’efectuar les cessions de sòl resultants d’aquesta ordenació del Pla de millora,
que materialitzarà a partir de l’aprovació definitiva d’aquest PMU.
La parcel·la de sòl privat haurà d’establir i definir les servituds d’ús públic d’acord i en consonància al
projecte d’edificació.
ÀMBITS D’URBANITZACIÓ ESTABLERTS EN EL PMU01d. EL PU-03 S’URBANITZARÀ D’ACORD ALS
CRITERIS ESTABLERTS EN EL PLÀNOL “Criteris
d’Urbanització d’aquest Pla de millor urbana PMU05”
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2.5.2 Execució del Sector
El sector és d'iniciativa pública; no obstant, es permetran si es considera oportú i amb el procediment
adequat, iniciatives privades puntuals per a l'execució del sòl públic de l'àmbit d'aquest nou PMU-05,
que facilitin i agilitzin el procés urbanitzador i afavoreixin la coordinació amb l'edificació i sobretot
per la construcció de les plantes d’aparcament en el subsòl privat i públic. No s’estableixen etapes
diferents per l’execució de l’ àmbit. En principi es preveu urbanitzar i edificar a la vegada en una
única etapa.
Posteriorment a l’aprovació definitiva d’aquest Pla de millora urbana, el promotor haurà de segregar,
en escriptura pública, les finques identificades en el plànol d’ordenació O.5, i cedir les finques
qualificades d’espais lliures i viari de l’àmbit a l’Administració, així com inscriure l’escriptura de
segregació al Registre de la Propietat.
2.5.3 Execució de l’aparcament
L'existència del nivell freàtic del subsòl de la Illa, recomana en termes econòmics, només la
construcció de dues plantes soterrani, obligant a fragmentar part de la reserva de places cap a
l'aparcament de l'entorn immediat; en el subsòl públic entre l’illa 1a i l’illa 1b (si s’escau, a l’espai
lliure públic posterior).
Les places que es construeixin en el subsòl públic tindran titularitat municipal . En cas de que siguin
gestionades privadament, es farà en règim de concessió.

2.6

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El programa de participació ciutadana que regirà durant el procés de tramitació del present Pla de
Millora Urbana a l’àmbit Illa 1a Torre Barceló serà, en la fase prèvia a l’aprovació del Pla de Millora
Urbana:
• Deixar constància de les Sessions Informatives al respecte de l’ordenació del nou volum i del
perquè es redacta un NOU Pla de millora d’ordenació de volums i de condicions de
l’edificació, en les Comissions de Govern, en Línies d’Actuació a les Comissions Informatives
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori, en el Consell d’Urbanisme i especialment
en les Sessions informatives i participatives amb el veïnat de la Ronda Barceló..
• Deixar constància de que la nova proposta es recondueix per una nova proposta d’accés al
Port, creant una nova entrada a la Estació per la seva remodelació i aconseguir un nou repte,
en quant a la imatge arquitectònica i la materialització de l’eix cívic muntanya-mar, i que
s’identifiqui en el skyline de la façana marítima com un reclam, ara més esvelt i amb menys
impacte.
En la fase posterior, un cop aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana per la Junta de Govern local,
S’exposarà al públic per un termini de 30 dies, a través d’edictes en el Butlletí Oficial de la
Província,en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya, i en la web i taulers d’edictes municipal.
Mataró, 10 de juny de 2020
SERVEI D’URBANISME I PATRIMONI
SECCIÓ D’URBANISME

Margarita Bertran i Serra,arquitecta
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