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Conveni 



Voluntat conjunta de l’Ajuntament de Barcelona i la societat promotora de reordenar i dinamitzar els sòls de 

l’àmbit a través d’una MPGM. 

 

CONVENI URBANÍSTIC: concretar les línies de treball 

comunes que justifiquen l’interès general i pactar el 

retorn social de l’operació urbanística. 

 

MPGM: delimitarà dues parcel·les amb qualificació de 

sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de nova 

creació de caràcter local, clau 7b. 

Parcel·la A: de titularitat pública. 

 Destinada a equipament d’allotjament dotacional i 

  equipament de barri en PB (clau 7b), amb un 

  nombre estimat de 25 allotjaments dotacionals.  

 El Projecte de Reparcel·lació assignarà aquesta 

  parcel·la a l’Ajuntament. 

Parcel·la B: de titularitat privada. 

 Destinada a residència d’estudiants tindrà una 

  estimació de 510 places (sistema  

  d’equipaments destinat a residència col·lectiva  

  docent d’allotjament temporal, clau 7b) 

 Les condicions específiques d’ordenació 

  d’aquesta parcel·la es regularan amb un  

  Pla especial integral, d’acord amb les 

  determinacions establertes al PEUAT. 
 

 

Objecte del conveni 
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DESENVOLUPAMENT DE L’MPGM:  

 Polígon d’actuació a executar pel sistema de 

  reparcel·lació en modalitat de compensació bàsica   

 Projecte d’urbanització per als espais lliures i la vialitat 

  de l’àmbit. 

 

 Inici de les tasques d’enderroc dels edificis existents 

 en el termini d’1 mes des de l’aprovació inicial de 

 l’MPGM. 

 

RETORN SOCIAL:  

Nova peça d’equipament públic a l’àmbit. 

  

Es preveu el règim de places concertades amb 

  l’Administració i el règim de preus que es descriu a 

  continuació: 

  El 40 % de les places de la residència d’estudiants 

  estaran concertades. 

  Els preus màxims de les places  concertades estan 

  calculats a partir d’una reducció del 35% del preu 

  mitjà del preu de les places ofertades a la ciutat de 

  Barcelona. 
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MPGM 
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Àmbit d’actuació 

Estat actual. Ortoimatge.   Superfície de l’àmbit: 14.884,30 m2 sòl 

 

Metro  
Vall d’Hebron 



Reordenació de la major part de l’illa per resoldre aspectes pendents de solució en l’àmbit: afectació viària, zona verda no 

urbanitzada, edificacions en desús... 

 
L’operació de transformació 

de l’equipament docent actual 

possibilita: 

4. Nova peça d’equipament 

 públic per a destinar-la a 

 allotjament dotacional i 

 equipament de barri en 

 planta baixa 

5. Augment i reordenació 

 superfície destinada a 

 zona verda per millorar la 

 seva funcionalitat 

Procés de participació de la Modificació de Pla General Metropolità a l’àmbit delimitat pels carrers de Sinaí, Natzaret i Samaria 

 

PGM-76   

Planejament Vigent          

1. Manteniment del traçat 

 actual del carrer Natzaret, 

 ampliant la seva secció 

 fins a 15m 

2. Dotar el barri de nous 

 equipaments 

 dinamitzadors 

3. Ampliar en 1.649,40 m2s 

 el sòl de titularitat 

 pública de l’àmbit 

Nova proposta 

1 

3 

2 

Vials    4.580,15 m2s 

Zones verdes  3.741,81 m2s  

Equipament  6.562,34 m2s 

Privat 
 

 

Vials    3.833,00 m2s                -  747,15 m2s 

Zones verdes  4.106,30 m2s                +  364,49 m2s 

Equipament  6.945,00 m2s                +  382,66 m2s 

Privat        6.060,00 m2s  

Públic       885,00 m2s 
 

Privat 

Privat 

Públic 
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Índex d’edificabilitat brut entorn:        2,60 m2st/m2s 

Índex d’edificabilitat real entorn:        2,97 m2st/m2s 

Índex d’edificabilitat proposada:        2,10 m2st/m2s 

 

 

PLANEJAMENT VIGENT 

Equipament Privat 

Superfície 7a i 7b vigent:     6.562,34 m²s 

Sostre proposat:   13.780,90 m²st 

 

 

NOVA PROPOSTA 

Equipament Privat  

Sostre docent       (7b):     11.680,90 m²st 

Equipament Públic 

Sostre dotacional (7b):     2.100,00 m²st 

Sostre TOTAL:   13.780,90 m²st 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul del sostre 
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Imatge orientativa de la proposta 

Nova peça d’equipament públic 

destinat a allotjament dotacional i  

equipament de barri en PB 

Nova configuració de 

la zona verda 

Equipament privat destinat a  

residència d’estudiants 
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Zona verda 

Nou             espai             lliure             púbic 

Residència d’estudiants Allotjaments dotacionals i 

equipament de barri 

Nova configuració de la zona verda per millorar-ne la seva funcionalitat: 

Connexió sense desnivell entre els carrers de Samaria i Sinaí, així com nous 

recorreguts al barri 

Situada en continuïtat als espais lliures d’edificació dels edificis existents, 

creant espais més amplis d’estada 

Augment de 364,49 m2s de superfície destinada a zona verda a l’àmbit 

La zona verda es desenvoluparà mitjançant el corresponent projecte d’urbanització, 

supervisat pel Departament de Projectes Urbans. El disseny final respondrà a 

criteris de sostenibilitat, accessibilitat i urbanisme inclusiu, que garantiran que 

l’espai podrà ser utilitzat amb seguretat i comoditat per la ciutadania. 
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Equipament públic destinat a allotjament dotacional i 

equipament de barri en PB 

Nou     espai     lliure     púbic 

Allotjaments dotacionals i 

equipament de barri 

Emplaçament:  Situat a la confluència dels carrers  

  de Sinaí i Natzaret 

Sòl:      885 m2s 

Sostre:  2.100 m2st   

Nombre de plantes:  PB+4 i PB+5  

Usos previstos: 25 allotjaments dotacionals 

  equipament de barri en PB 

Titularitat: Pública 

S’adjudicarà a l’ajuntament mitjançant Projecte de Reparcel·lació 

Els allotjaments dotacionals són equipaments destinats a 

satisfer les necessitats temporals d’habitació de les 

persones, en règim d’ús compartit de tots o una part dels 

elements de l’allotjament amb altres usuaris, o en règim d’ús 

privatiu d’un habitatge complet, a raó de: 

• dificultats d’emancipació 

• requeriments d’acolliment, assistència sanitària o social 

• feina o estudi 

• afectació per una actuació urbanística 



Emplaçament:  Entre el carrer Natzaret i la nova zona verda, des d’on s’hi accedeix. Accés aparcament pel carrer Samaria 

Sòl:     6.060,00 m2s 

Sostre:  11.680,90 m2st   

Nombre de plantes:  PB+4 i PB+5 (des del carrer Natzaret, visualment és PB+3) 

Usos previstos: Residència d’estudiants 

  510 places 

Titularitat: Privada 

Tramitació preceptiva d’un Pla especial integral per al seu desenvolupament per la definició de l’ordenació detallada 
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Nou     espai     lliure     púbic 

Equipament privat destinat a residència d’estudiants 

Residència d’estudiants 


