
PMU PORTA SUD. ESTUDIS PREVIS

TERRASSA



1. LA PORTA SUD
INFORMACIÓ



Estat actual. Ortofotoplànol i àmbit

Un dels principals reptes de la ciutat de Terrassa és redissenyar les grans infraestructures que 
l’envolten:  hidràuliques i viàries. 

Porta Sud és un exemple d’aquesta preocupació.



Estat actual. Fotografies



Estat actual. Seccions del lloc

Al pas de les autopistes i el ferrocarril per l’àmbit, s’hi suma un relleu complex i el pas de la Riera de 
Palau.



Estat actual. Maqueta E:1/2.000



2. PLANEJAMENT
INFORMACIÓ



Planejament vigent. Fitxa tècnica

1. Àmbit:
Sector discontinu de sòl urbà delimitat pel barri de la Cogullada al nord, 
l’autopista C-58 al sud, i pel barri del Segle XX a l’est. El sector es 
completa amb els terrenys situats a nord i a sud del carrer del Mestre
Trias en el tram situat entre el carrer de Roger de Llúria i el carrer del 
Pare Font.

La superfície total de Pla de Millora és de: 173.816 m2

2. Objectius:
2.1. La reordenació de l’accés sud de la ciutat amb la definició d’un nou portal 

amb una presència significativa d’edificacions residencials verticals i 
terciàries. 

2.2. La perllongació de la Rambla cap el sud aprofitant la canalització i el 
cobriment de la riera de Palau.

2.3. El soterrament d’un tram de la via dels FGC i situació d’una nova estació.
2.4. La definició d’una peça central, intercomunicador entre la Rambla i el nou

Passeig de Ponent i reserva d’un espai verd linial i continu de protecció
amb l’autopista.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d’edificació en ordenació específica, clau A6.0 i activitat terciària, 
clau A11.0, amb les condicions d’edificació, parcel·lació i usos 
determinades en les Normes Urbanístiques i amb els paràmetres
definits directament pel Pla de Millora. 

Dades a desenvolupar:
Reserves de sòl públic Espais Lliures 30%

Equipaments 10%
SÒL PÚBLIC mínim 70%

Sòl d’aprofitament privat Residencial 20%
Terciari 10%
SÒL PRIVAT màxim 30%

-Alçada màxima:                        PB+7
Puntualment es podrà arribar a l’alçada màxima de PB+12 

Coeficient d’edificabilitat residencial: 0,9 m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat terciària: 0,10 m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat brut: 1,00 m2st/m2sl
Densitat màxima d’habitatges: 112,48 hab/HA

Es reservarà, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre residencial per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública.

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit : 173.816 m2
Edificabilitat màxima d’habitatge: 156.434 m2
Edificabilitat màxima d’activitat: 17.382 m2
Nombre màxim d’habitatges: 1.955

4. Cessions: 
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei d’urbanisme, i que en aquest
sector es correspon amb el 10% de l’aprofitament global del sector.
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Pla de Millora, delimitarà els polígons d’actuació que consideri necessaris, que 
s’executaran pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris que hi estan
inclosos, es facin càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Pla de Millora, estaran subjectes al règim
de volum disconforme.
En les parcel•les edificades existents dins del carrer del Pla de la Guitard, incloses en 
l’àmbit assenyalat en el plànol adjunt, es podran efectuar obres de consolidació, 
rehabilitació, reforma, ampliació i àdhuc de nova planta, amb les condicions
d’ordenació fixades en l’esmentat plànol,  d’acord amb les  condicions d’edificació
aplicables a la zona d’Illa Tancada, clau A3.0.



El nou edifici de Jutjats

Fora de l’àmbit, però limítrof amb aquest, es localitza el nou edifici de Jutjats, avui en construcció.



1. QÜESTIONS GENERALS
DIAGNOSI



Les dificultats del lloc

El sector de la Porta Sud és un espai indefinit, marcat per les infraestructures viàries, ferroviàries i 
hidràuliques que hi conflueixen.

Aquestes infraestructures fragmenten l’espai, donant lloc a un 
cert ‘autisme’ espacial i a l’aparició de diversos buits urbans.



Les oportunitats que plantegen les obres públiques

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa planteja la transformació d’aquest àmbit
aprofitant diverses circumstàncies:

1. L’ampliació del nombre de carrils de l’autopista C-58 per poder-la connectar amb la nova 
autopista orbital, que obligarà a la reordenació dels enllaços amb la carretera de Martorell i a la 
formació d’una nova porta urbana d’accés a la ciutat.

2. El cobriment de la riera de Palau en el seu recorregut pels barris de Poble Nou, Can Boada, la 
Maurina i la Cogullada, que donarà lloc a un nou eix urbà –el passeig de Ponent– i permetrà
reestructurar aquests barris, alliberant la Rambla de Terrassa d’una part del seu trànsit actual.

Aquestes circumstàncies fan possible la transformació profunda de l’àmbit, 
convertint aquest espai en una gran entrada/distribuïdor de trànsits cap a i 
des de la ciutat.

3.   La disminució de la càrrega rodada de la Rambla –juntament amb el cobriment d’un petit tram 
de la línia de ferrocarril de la Generalitat de Catalunya que discorre pel sector– que permetrà
prolongar-la cap al sud, doblant la seva longitud actual i reforçant el seu paper vertebrador.



Punts conflictius



2. LES INFRAESTRUCTURES
DIAGNOSI



Infraestructures del sector. Estat actual

La reordenació d’aquest àmbit passa per redissenyar les grans infraestructures, especialment les 
viàries, en relació a la forma de la ciutat.



El nus viari de la Porta Sud. Proposta del POUMT

A més dels problemes de connexió existents, el POUMT proposa millorar la qualitat paisatgística de la 
zona, mitjançant: 

L’eliminació de les estructures 
en alçat, de gran visibilitat per
als entorns més immediats.

La utilització d’una tipologia
d’enllaç més endreçada: la 
rotonda.



1. LES INFRAESTRUCTURES
PROPOSTA



Estudi d’alternatives per al nus viari de la Porta Sud



Proposta escollida per al nus viari de la Porta Sud

La solució escollida per al nus viari del sector Porta Sud introdueix alguns canvis a la prevista pel
POUMT:

1. Segregació del trànsit extern de l’intern, evitant conflictes entre ells.

3. Millora en el traçat dels vials de connexió amb la rotonda, buscant la màxima
perpendicularitat de les entregues.

2. Disminució del diàmetre de la rotonda i desplaçament cap al nord, facilitant la seva
implantació en el lloc. 

4. Ajustos en els vials d’incorporació i de sortida de l’autopista i els Túnels de Vallvidrera, 
adaptant-los a les necessitats dels trànsits.



Maqueta de la proposta de nus E:1/2.000

En la maqueta es pot observar el nus a tres nivells: l’autopista a cota superior, la rotonda per sota 
de l’autopista i els vials directes per sota de la rotonda.



El passeig de Ponent

El passeig de Ponent forma part de la ronda urbana de circumval· lació de la ciutat.  

En la proposta plantejada en aquest estudi hi apareixen, en el tram que discorre dins l’àmbit de la Porta Sud, 
dos ramals laterals que van a desembocar a la rotonda, encarregats de distribuir el trànsit intern i les 
entrades i sortides de la ciutat des de/cap a Manresa. La calçada central es manté a cota i d’ella surten els
vials directes d’entrada i sortida des de/cap a Barcelona i els Túnels de Vallvidrera.

La primera secció il·lustra la proposta
presentada per la Direcció General de 
Carreteres, en la qual s’inverteix la secció, 
fent que la calçada lateral –de dos sentits
de circulació– s’elevi fins arribar a la 
rotonda, i siguin les calçades laterals
–d’un únic sentit cadascuna– les que es 
mantinguin a cota (originant els vials
directes). Aquesta solució obliga a crear 
dos nous vials laterals que donin servei a 
totes les construccions futures.

En la segona secció es pot veure
l’esquema de funcionament proposat en 
aquest estudi.



2. ORDENACIÓ URBANÍSTICA
PROPOSTA



Qualificacions proposades. Zones i sistemes

La suma d’espais dedicats a grans infraestructures i la qualificació del 50,5% del sòl a ordenar com
a sistema –zones verdes i equipaments– fan que el 80,1% del sector Porta Sud es destini a sòl
públic.



Diferents alternatives d’ordenació volumètrica del sector

El sòl privat de l’àmbit es redueix pràcticament a un 20%. Això fa que l’índex brut d’1m2stre/m2sòl 
es converteixi en un índex net superior a 4,5m2stre/m2sòl en alguns punts. 

Aquest fet comporta 
solucions en què la 
densitat edificatòria
és elevada.



Matriu comparativa dels diferents assaigs d’ordenació

Per aconseguir una ordenació de l’edificació coherent amb la posició urbana del sector i amb les 
determinacions que fixa el POUMT, s’han estudiat diferents alternatives.

Mentre que les de les illes amb façana a la rambleta del Pare Alegre són pràcticament sempre 
diferents assaigs d’una mateixa tipologia: ILLA,

Les alternatives per a l’ordenació dels blocs amb façana al passeig de Ponent són molt més 
variades, tot i que es poden agrupar en tres tipologies:

ORDENACIÓ OBERTA

ORDENACIÓ EN BLOC LINEAL

ORDENACIÓ EN ILLA



Ordenació oberta en Torres i Barres



Ordenació oberta en Ventall



Ordenació oberta en Cuc



Ordenació en Pinta



Ordenació en U



Ordenació en Illa Tancada

ORDENACIÓ ESCOLLIDA EN AQUEST ESTUDI



Matriu ordenació Illa Tancada

En aquesta matriu es mostren els diferents assaigs realitzats per aconseguir la distribució del 
sostre més coherent amb les condicions d’assolellament i amb la proximitat d’edificacions veïnes.



Ordenació volumètrica escollida per al sector

Els motius d’escollir aquesta ordenació entre les altres estudiades són els següents:

1.- El sòcol comercial de PB + Planta Altell, a més de contribuir a dotar de vida el nou sector terciari i d’activitat de la 
ciutat, permet absorbir la diferència de cota existent entre el vial de front i el de fons que limiten la parcel·la.

2.- Gràcies a que l’illa tancada esgota una quantitat de sostre residencial elevada, la superfície que aquesta 
ordenació destina a usos comercials és moderada. 

3.- Aquesta ordenació aconsegueix una lectura uniforme entre les illes que queden a la banda est de l’àmbit i les de 
la banda oest. 

4.- Un dels quatre costats d’aquestes illes es resol amb doble bloc; això permet –a part d’ajudar a absorbir sostre–, 
emfatitzar les façanes principals d’aquestes illes, el passeig de Ponent i la rambleta del Pare Alegre.

5.- La profunditat de tots els blocs que integren les illes té una profunditat de 12 m, permetent uns habitatges 
passants de bona qualitat.

6.- Aquesta ordenació permet donar compliment a les alçades màximes fixades pel POUMT per a aquest sector, PB 
+ 7 PP, podent arribar puntualment a PB + 12 PP. Només arriben a aquesta altura puntual els blocs interiors del doble
bloc. 

7.- L’alçada de cadascun dels blocs que conformen l’illa és diferent. Aquestes alçades s’han concretat a partir de les 
diferents condicions d’assolellament, així com a la proximitat d’altres construccions.

8.- Els espais lliures d’edificació resultants són de correctes dimensions.

9.- Jugant amb diferents alçades i introduint trencaments intencionats en els blocs i fins i tot algun gir, pot donar 
lloc a una solució rica i avanguardista.

10.- L’edificació destinada a usos terciaris i que alberga només el 10% del sostre total del sector, es presenta com a 
singular podent arribar a una alçada superior a la permesa en un inici per la fitxa del POUMT.



Croquis i Maqueta de l’ordenació volumètrica escollida


