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1. Introducció 
La Tesina estudia la transformació del sector Industrial Centre de Viladecans, 
que és el polígon industrial més antic de municipi, l´estructura viaria i 
edificatòria del qual s´està quedant obsoleta per als nous requeriments actuals.  
 
Es proposa una nova ordenació per tal de transformar els usos i incrementar 
l´aprofitament urbanístic. S´estudien diferents opcions depenent del grau 
d´intervenció en la xarxa viària, de la transformació d´usos, de l´increment de 
l´edificabilitat. Es descriu la gestió per a cada una d´elles i s´avalua la seva 
viabilitat econòmica.  
 
Per tant el document s´estructura en tres apartats (a part de l´Anàlisi):  

• Ordenació 
• Gestió 
• Viabilitat 
 

2. Àmbit 
L´àmbit l´actuació compren una superfície de 71 ha de sòl de forma trapezoïdal 
en planta, els límits de la qual són: 
-El front nord amb l´Avinguda de la Generalitat, de 1.500m. El front nord és 
majoritàriament residencial i correspon als barris del nucli antic a l´est i de 
ponent a l´oest. 
-El front est amb la carretera de la Vil.la, de 800m. El front est també és 
majoritàriament residencial I correspon al barri de la Marina. 
-El front sud amb l´Avinguda del Ferrocarril, de 1.100m. 
-El front oest amb el límit del terme municipal de Gavà, 300m. Limita amb el 
sector industrial de la Roca de Gavà.  
 
La major part de l´àmbit està qualificat de 22a, zona industrial, pel Pla General 
Metropolità del 76. I es distingeixen dues ordenacions que ocupen un 50% del 
sòl qualificat d´industrial cada una d´elles i són :  

• 22aGI edificació aïllada 
• 22aGII ordenació segons alineació de vial 
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La totalitat de l´àmbit està urbanitzat i edificat, exclusivament per naus 
industrials, a excepció del front amb l´Avinguda de la Generalitat C-245, entre 
carretera de la Vila i el carrer del Noi del Sucre, on hi ha alguns habitatges en 
edificacions històriques.  
  
La propietat de l´àmbit s´estructura en 195 parcel.les, segons dades cadastrals, 
en les quals hi ha 261 naus industrials, segons llicències municipals. 
 
La propietat mes gran és la que correspon a la industria de la Roca, 223.710m2 
els quals estan classificats de 22a GI, zona industrial amb edificació aïllada. 
 
La segona propietat mes gran és la que correspon a l´antiga Cami, actual 
Nestlé, 26.200m2 els quals estan classificats de 22a GI, zona industrial amb 
edificació aïllada. 
 
La resta de les propietats estan classificades de 22a GII, zona industrial amb 
edificació adossada, amb ordenació segons alineació a vial. El tamany de les 
parcel.les varia, es poden classificar en: 
-Indústria gran > 2.500 m2, 43 naus 
-Indústria mitjana (1.000 - 2.500 m2), 49 naus 
-Indústria petita (500- 1.000 m2), 79 naus 
-Tallers (300 - 500 m2), 97 naus 
 

3. Justificació  
En tots els municipis de l´Àrea metropolitana  hi ha hagut un canvi en els 
models industrials, les indústries de gran tamany ja no ocupen les posicions de 
centralitat urbana en els municipis i es traslladen a altres emplaçaments més 
adequats o a altres països. L´estructura de la propietat de l´àmbit fa que hi 
convisquin grans parcel.les amb parcel.les mitjanes i petites. Les grans 
parcel.les ocupades per a grans indústries en aquest darrers anys han vist com 
s´anaven abandonant aquests emplaçaments per a la clausura o trasllat de les 
seves empreses, com per exemple ABB-Metron (ja fa 10 anys de la seva 
clausura) la Nestlé (que ja ha anunciat el seu tancament immediat) i la Roca 
(que es parla d´un possible trasllat).  
 
En el centre de la ciutat de Viladecans hi ha en vigència el Pla d´Usos que 
potencia el teixit comercial i hi prohibeix els usos industrials, per tant hi ha un 
sector ,els dels tallers urbans, que necessita d´un nou emplaçament en el 
municipi.  
 
L´àmbit s´ubica en una àrea de centralitat del municipi de Viladecans i està 
envoltat de teixit residencial en dos dels seus fronts (Avinguda Generalitat c-
245 i carretera de la Vila).  Una part de l´àmbit, el sector de “La Vileta” està a 
punt de ser desenvolupat com a nou sector d´habitatge i terciari, així està 
programat en el Pla Local de l´Habitatge i definit en el Programa d´Acció 
Municipal. 
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 La xarxa viària de l´àmbit ha de suportar el trànsit propi de la zona industrial i 
el trànsit intermunicipal que per en ell hi circula, així mateix els viaris es 
converteixen en accessos a les naus, llocs de càrrega i descàrrega i zones 
d´aparcament. Totes questes sol.l.licituts saturen la xarxa.   
 
Cal dir que aquest àmbit està situat en el primer polígon industrial de 
Viladecans, desenvolupat segons determinacions aprovades definitivament 
l’any 1959, posteriorment ratificades pel Pla General Metropolità l’any 1976, pel 
que fa al sòl industrial, fixant-li una ordenació i edificació explicitada en el plànol 
PI.3, que transcriu les condicions edificatòries vigents. De fet, es redueixen a 
una corona perimetral de molta fondària  amb el paràmetres i usos admesos en 
la clau 22ª del P.G.M. És evident que les determinacions normatives de l’any 
1976 no s’adequen al teixit industrial realitzat anteriorment, ni són les més 
convenients per la transformació actual d’aquest sector en un àmbit terciari 
eficient. 

4. Diagnòstic  
Necessitat de transformació d´usos de l´àmbit, introducció de l´ús residencial, 
terciari i comercial i transformació del teixit industrial existent, diversificant les 
mides de parcel.les i introduint els tallers. 
 
La xarxa viaria actual està colapsada.  Fora bo ampliar la xarxa actual per tal 
de que els trànsits intermunicipals  es segreguessin dels trànsits propis de la 
zona industrial. Calen espais específics de càrrega i descàrrega per a les naus. 
S´han de projectar aparcament públics i privats.  Fora bo potenciar també dins 
el polígon el mode vianant, aprofitant la seva proximitat al centre i al transport 
públic.  
 
L´edificabilitat atorgada a l´àmbit pel planejament vigent no està exhaurida, 
l´edificabilitat mitjana construïda a la zona és de 1 m2 st/ m2 sòl i el planejament 
atorga a la zona una edificabilitat de 2 m2 st/ m2 sòl, és ha dir només està 
materialitzat un 50 % de l´edificabilitat potencial. 
 
Actualment hi ha en l´àmbit 4.125  llocs de treball, si es materialitzés el 100% 
de l´edificabilitat assignada a l´àmbit hi haurien 8.250 llocs de treball i aquests 
podrien augmentar si s´introdissin els usos terciari i comercial. 
 
Inexistència d´equipaments i zones verdes a àmbit actualment.  

5. Ordenació 
Es proposa una nova ordenació per tal de transformar els usos i incrementar 
l´aprofitament urbanístic. La nova ordenació divideix l´àmbit en tres sectors: 

• La Vileta 
• La Roca 
• El sector Industrial Centre 

Del sector industrial Centre s´han estudiat quatre opcions A, B, C i D. Depenent 
del grau d´intervenció en la xarxa viaria, de la transformació s´usos i de 
l´increment de l´edificabilitat. A l´hora s´han plantejat alternatives d´ordenació 
de les opcions B, C i D.    
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Proposta A 
• Estructura reticular de la vialitat 
• Prolongació de l´Avinguda del Segle XXI 
• Ordenació sense tenir en compte les naus preexistents 
• Introducció ús habitatge a l´Avinguda de la Generalitat 
• Introducció ús terciari a la carretera de la Vila i al carrer de la Forja 

Proposta B 
• Estructura reticular de la vialitat 
• Prolongació de l´Avinguda del Segle XXI 
• Ordenació tenint en compte les naus preexistents 
• Ús habitatge a l´Avinguda de la Generalitat 
• Ús terciari a la carretera de la Vila i a l´Avinguda del Segle XXI 
• Tallers al carrer del Noi del Sucre 

Proposta C 
• Estructura longitudinal de la vialitat (direcció est-oest) 
• Prolongació de l´Avinguda del Segle XXI 
• Ordenació tenint en compte les naus preexistents 
• Ús habitatge a l´Avinguda de la Generalitat 
• Ús terciari a la carretera de la Vila i a l´Avinguda del Segle XXI 
• Tallers al carrer del Noi del Sucre 

Proposta D 
• Estructura transversal de la vialitat (direcció nord-sud) 
• Ordenació tenint en compte les naus preexistents 
• Ús habitatge a l´Avinguda de la Generalitat 
• Ús terciari a la carretera de la Vila i a l´Avinguda del Segle XXI 
• Tallers al carrer del Noi del Sucre 
• Comercial al carrer de l´Agrucultura 
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Ordenació de la “La Vileta”________________________________________ 
 

 
 
El nou traçat de l´Avinguda de la Generalitat 
El desenvolupament del sector permet un lleuger desplaçament de l´actual 
traçat de l´Avinguda de la Generalitat que permet la creació d´un nou espai 
lliure- LA PLAÇA DE VILADECANS- i l´establiment d´una nova secció per 
aquest eix tant important. 
 
La Plaça de Viladecans 
El nou traçat de l´Avinguda de la Generalitat permet obtenir un nou espai públic 
de quasi 3 ha que amplia considerablement l´actual plaça de l´Ajuntament que 
recupera la  TRAÇA DE L´ANTIGA CARRETERA i permet una magnífica 
ubicació per un conjunt d´equipaments que incloguin el nou mercat municipal. 
 
La plaça de Viladecans esdevé la prolongació del nucli històric de Viladecans 
transformat en un espai quasi exclusiu per a vianants. Els equipaments que 
l´omplen esdevenen el nou centre de la ciutat. 
 
El vial de servei soterrat  
El nou vial de servei soterrat permet obtenir un nou espai d´accés directe als 
espais sota rasant dels equipaments municipals i dels diferents magatzems 
comercials, a més de donar accés als aparcaments soterrats públics i privats. 
 
La traça de l´antiga carretera i la memòria històrica 
La proposta permet recuperar l´antiga carretera com un espai públic de passeig 
que recupera el seu caràcter arbrat. 
 
La conservació de la memòria històrica d´aquest espai es potencia amb la 
proposta de conservació de les edificacions de la façana sud entre el carrer del 
Noi del Sucre i la Carretera de la Vila. Aquestes edificacions configuren una 
imatge important de Viladecans i es poden utilitzar en el conjunt del NOU 
MERCAT MUNICIPAL I D´ALTRES EQUIPAMENTS COMPLEMENTARIS. 
 
El nou mercat municipal i altres equipaments complementaris 
El nou mercat municipal es proposa a la nova plaça de Viladecans, reutilitzant 
les edificacions històriques existents i convertint-se en un nou itinerari lúdic i 
comercial al llarg de tot el front urbà del nucli històric. 
 
El nou mercat municipal es complementa amb un supermercat, un conjunt 
d´espais de restauració i diversos equipaments complementaris. Sota d´aquest 
espai es preveu un aparcament públic.  
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La nova façana dels sectors industrials i la Torre de Viladecans 
El nou traçat de l´Avinguda de la Generalitat defineix la forma de les illes de la 
nova façana, en elles es proposa un mixt d´usos –terciari, residencial lliure, 
residencial protegit- que signifiqui la potenciació urbana d´aquest espai. 
 
La volumetria proposada s´ajusta a la geometria de les illes i a la necessitat 
d´adaptació amb les edificacions industrials que es conserven. En una de les 
illes es crea un parc urbà de barri i un pas cap a Carretera de la Vila. En la 
cruïlla amb l´eix de la carretera de la Vila es proposa una torre de PB+14 (46m) 
destinada a l´ús d´hoteler i comercial. I tot seguit al costat es proposa una torre 
de PB+12 (44m) d´alçada destinada a l´ús d´oficines i comercial. 
 
L´eix de la Carretera de la Vila 
La nova secció de la Carretera de la Vila, la creació de la nova plaça de 
Viladecans, la ubicació de la torre de Viladecans i l´establiment del conjunt del 
nou mercat municipal permet la potenciació del conjunt de l´eix de la Carretera 
just quan esdevé el centre de la població. 
 
L´Ajuntament presideix aquest nou espai que inicia el recorregut cap al mar a 
través de la Carretera de la Vila. 
 
La plaça d´Europa 
L´actual plaça d´Europa es veu afectada pel nou traçat de l´Avinguda de la 
Generalitat i pel trasllat de l´actual mercat municipal. 
 
La proposta contempla la remodelació de la plaça per adequar el parc urbà 
existent a la nova configuració de la plaça.  
 
Planejament vigent 

 
 
Ordenació 

Nº ZONES Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Nº Illa Nº SISTEMES Zona Verda Equipaments Viari Superfície illa
illa Illa Industrial Industrial Industrial Comercial Oficines Hotel Habitatges Habitatges m2 m2

Aïllat Adossat I Tallers PB
1,1 habitatges 31.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 24.000,00 288,00 11.000,00 1,1 z.v. Zona verda 15.200,00 15.200,00
1,2 habitatges 40.870,00 0,00 0,00 0,00 6.870,00 0,00 0,00 34.000,00 424,00 16.789,00 1,2 z.v. Zona verda 3.560,00 3.560,00
1,3 oficines+hotel 36.400,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 18.700,00 12.100,00 0,00 0,00 7.300,00 1,3 z.v Zona verda 9.500,00 9.500,00

1,1 equip. Equipaments 8.950,00 8.950,00
1,2 equip. Equipaments 935,00 935,00
1,3 equip Equipaments 800,00 800,00
Viari Viari 19.852,00 19.852,00

108.270,00 0,00 0,00 0,00 19.470,00 18.700,00 12.100,00 58.000,00 712,00 35.089,00 28.260,00 10.685,00 58.797,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,98% 17,27% 11,18% 53,57% Àmbit 93.886,00

"LA VILETA"
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Ordenació de la “La Roca”________________________________________ 
 
La Roca correspon a l´àrea ocupada en l´actualitat per la companyia Roca a 
Viladecans. Àrea que limita amb el terme municipal de Gavà per l´oest, amb 
l´Avinguda de la Generalitat pel Nord, amb l´Avinguda del Ferrocarril pel sud i el 
carrer de l´Agricultura per l´est. 

 
Aquest desenvolupament preveu la transformació del sector en dues franges 
diferenciades i dividides per la prolongació de l´Avinguda del Segle XXI: la 
franja septentrional i la meridional. 
 
La franja septentrional 
Compren el front sud de l´Avinguda de la Generalitat on hi ha una zona verda 
longitudinal paral.lela a l´Avinguda, on s´ubiquen promocions d´habitatges, una 
torre de terciari i comercial en planta baixa i una torre amb un hotel en la cruïlla 
amb el carrer de l´Agricultura, una altra torre de terciari i comercial en planta 
baixa en la cruïlla amb l´Avinguda del Doctor Fleming  i el front nord de la 
prolongació de l´Avinguda del Segle XXI on s´ubiquen edificis d´oficines i PB 
comercial i un parc en la cruïlla amb el carrer de l´Agricultura. 
 
La franja meridional 
Compren el front sud de la prolongació de l´Avinguda del Segle XXI, on 
s´ubiquen les naus industrials adossades i en la cruïlla amb carrer de 
l´Agricultura un equipament on s´instal.larà un viver d´empreses i un centre de 
formació professional per a l´ensenyament dels futurs treballadors de la zona 
industrial i el front a l´Avinguda del Ferrocarril on s´ubiquen les naus industrials 
i una torre de terciari i comercial en planta baixa en la cruïlla amb el carrer de 
l´Agricultura. 
 
El front sud de l´avinguda de la Generalitat 
On hi ha una zona verda longitudinal paral.lela a l´Avinguda, on s´ubiquen 
promocions d´habitatges, una torre de terciari i comercial i una torre amb un 
hotel en la cruïlla amb el carrer de l´Agricultura i una altra torre de terciari i 
comercial en la cruïlla amb l´Avinguda del Doctor Fleming. 
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La prolongació de l´Avinguda del Segle XXI 
Aquesta Avinguda, si es perllonga, uneix tots els barris industrials de 
Viladecans (Parc d´Activitats, Can Calderon i sector Industrial Centre). 
 
En el front nord s´ubiquen edificis d´oficines i PB comercial i un parc en la 
cruïlla amb el carrer de l´Agricultura. 
 
En el front sud s´ubiquen les naus industrials adossades i en la cruïlla amb 
carrer de l´Agricultura un equipament on s´instal.larà un viver d´empreses i un 
centre de formació professional per a l´ensenyament dels futurs treballadors de 
la zona industrial. 
 
El front oest del carrer de l´Agricultura 
Aquest carrer uneix el sector industrial centre amb el futur barri industrial 
aeroespacial de Can Alemany i amb l´autopista C-32 En aquesta àrea de “la 
Roca” hi ha emplaçat el front oest del carrer de l´Agricultura on s´ubiquen: en la 
cruïlla amb l´Avinguda de la Generalitat i davant de l´àrea de la Vileta, dues 
torres, una de PB+14 (46m) destinada a ús hoteler i comercial i tot seguit al 
costat una torre de PB+12 (44m) destinada a l´ús d´oficines i comercial; en la 
banda nord de la cruïlla amb la prolongació de l´Avinguda del Segle XXI, un 
parc urbà i en la banda sud de l´esmentada cruïlla un equipament on 
s´instal.larà un viver d´empreses. Al costat hi ha una torre de terciari i comercial 
en planta baixa. 
 
El front amb l´Avinguda del Ferrocarril 
En aquesta franja s´ubiquen les naus industrials aïllades i en la cruïlla amb el 
carrer del´Agricultura una  torre de terciari i comercial en planta baixa. 
 
El front amb el límit del terme municipal de Gavà 
En les ordenacions de les propostes A, B i C on la prolongació de l´Avinguda 
del Segle XXI arriba fins a aquest punt, s´ubica en la cruïlla amb l´Avinguda de 
la Generalitat una torre de terciari i comercial en planta baixa i a continuació 
s´ubiquen naus industrials aïllades. 
 
Planejament vigent 
 

 
 
Ordenació 

Nº ZONES Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Nº Illa Nº SISTEMES Zona Verda Equipaments Viari Superfície illa
illa Illa Industrial Industrial Industrial Comercial Oficines Hotel Habitatges Habitatges m2 m2

Aïllat Adossat I Tallers PB
2,1 habitatges 19.810,00 0,00 0,00 0,00 2.830,00 0,00 0,00 16.980,00 198,00 9.000,00 2,1 z.v. Zona verda 3.036,00 3.036,00
2,2 hab.+of.+hotel. 90.740,00 0,00 0,00 0,00 12.740,00 20.400,00 13.200,00 44.400,00 552,00 32.451,00 2,2 z.v. Zona verda 3.160,00 3.160,00
2,3 terciari+comercial 52.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 7.553,00 2,3 z.v. Zona verda 5.900,00 5.900,00
2,4 terciari+comercial 66.300,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 61.200,00 0,00 0,00 0,00 8.668,00 2,4 z.v. Zona verda 12.400,00 12.400,00
2,5 naus aïllades 50.760,00 50.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.380,00 2,5 z.v. Zona verda 2.070,00 2.070,00
2,6 naus adossades I 28.520,00 0,00 28.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.260,00
2,7 naus adossades I 24.304,00 0,00 24.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.152,00 2,1 equip. Equipaments 12.000,00 12.000,00
2,8 naus aïllades 29.626,00 29.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.813,00
2,9 naus aïllades 23.756,00 23.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.878,00 Viari Viari 127.551,00 127.551,00
2,10 terciari+comercial 96.044,00 7.388,00 88.656,00 7.388,00
2,11 terciari+comercial 62.400,00 4.800,00 57.600,00 8.117,00

544.260,00 104.142,00 52.824,00 0,00 36.858,00 275.856,00 13.200,00 61.380,00 750,00 151.660,00 26.566,00 12.000,00 166.117,00
100,00% 19,13% 9,71% 0,00% 6,77% 50,68% 2,43% 11,28% Àmbit 317.777,00

"LA ROCA"
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Ordenació del “Sector Industrial Centre”_____________________________ 
 
El sector Industrial Centre correspon a l´àrea ocupada en l´actualitat per un 
major nombre de petites i mitjanes indústries en naus adossades. Es proposen 
quatre ordenacions que van de major a menor grau d´intervenció en el teixit 
preexistent. 
 
Ordenació A 

Nº ZONES Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Nº Illa Nº SISTEMES Zona Verda Equipaments Viari Superfície illa
illa Illa Industrial Industrial Industrial Comercial Oficines Hotel Habitatges Habitatges m2 m2

Aïllat Adossat I Tallers PB
3,1 hab.+equip. 29.750,00 0,00 0,00 5.150,00 0,00 0,00 24.600,00 216,00 5.150,00 3,1 z.v. Zona verda 1.800,00 1.800,00
3,2 hab.+equip. 29.750,00 0,00 0,00 5.150,00 0,00 0,00 24.600,00 216,00 5.150,00 3,2 z.v. Zona verda 2.100,00 2.100,00
3,3 hab.+equip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,3 z.v. Zona verda 1.800,00 1.800,00
3,4 hab.+equip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,4 z.v. Zona verda 2.100,00 2.100,00
3,5 naus ados. I + ter 50.750,00 0,00 8.750,00 3.500,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 9.766,00 3,5 z.v. Zona verda 9.122,00 9.122,00
3,6 naus ados. I + ter 50.750,00 0,00 8.750,00 3.500,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 9.829,00 3,6 z.v. Zona verda 9.300,00 9.300,00
3,7 naus ados. I + ter 49.500,00 0,00 7.500,00 3.500,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00 3,7 z.v. Zona verda 2.240,00 2.240,00
3,8 terciari+comerc. 39.000,00 0,00 0,00 6.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 8.040,00 3,8 z.v. Zona verda 1.800,00 1.800,00
3,9 naus adossades I 80.044,00 0,00 80.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.022,00 3,9 z.v. Zona verda 3.000,00 3.000,00
3,1 naus adossades I 29.266,00 0,00 29.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.633,00 3,10 z.v. Zona verda 6.600,00 6.600,00
3,11 terciari 68.400,00 0,00 0,00 5.700,00 62.700,00 0,00 0,00 0,00 11.090,00 3,11 z.v. Zona verda 1.455,00 1.455,00
3,12 naus aïll.+terciari 62.490,00 14.490,00 0,00 4.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3,12 z.v. Zona verda 1.250,00 1.250,00
3,13 naus aïll.+terciari 44.163,00 22.995,00 0,00 1.764,00 19.404,00 0,00 0,00 0,00 25.426,00 3,13 z.v. Zona verda 1.160,00 1.160,00

533.863,00 37.485,00 134.310,00 38.264,00 274.604,00 0,00 49.200,00 432,00 158.456,00 3,14 z.v. Zona verda 1.100,00 1.100,00
100,00% 7,02% 25,16% 7,17% 51,44% 0,00% 9,22% 3,1 equip. Equipaments 1.100,00 1.100,00

3,2 equip. Equipaments 1.100,00 1.100,00
Viari Viari 95.294,00 95.294,00

30.262,00 2.200,00 142.321,00
Àmbit 300.777,00

"SECTOR INDUSTRIAL CENTRE" OPCIÓ A

 
 
Ordenació B 

Nº ZONES Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Nº Illa Nº SISTEMES Zona Verda Equipaments Viari Superfície illa
illa Illa Industrial Industrial Industrial Comercial Oficines Hotel Habitatges Habitatges m2 m2

Aïllat Adossat Tallers PB
3,1 naus adossades 54.250,00 0,00 54.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.125,00 3,1 z.v. Zona verda 2.480,00 2.240,00
3,2 naus adossades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,2 z.v. Zona verda 2.000,00 1.800,00
3,3 terciari 0,00 0,00 0,00 5.550,00 61.050,00 0,00 0,00 0,00 3,3 z.v. Zona verda 3.734,00 3.000,00
3,4 naus adossades 40.750,00 0,00 40.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.480,00 3,4 z.v. Zona verda 6.848,00 6.600,00
3,5 naus adossades 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00 3,5 z.v. Zona verda 9.924,00 9.924,00
3,6 terciari 60.580,00 0,00 0,00 4.660,00 55.920,00 0,00 0,00 8.040,00 3,6 z.v. Zona verda 9.516,00 9.516,00
3,7 terciari + naus I 169.865,00 0,00 52.225,00 8.440,00 109.200,00 0,00 0,00 40.240,00 3,7 z.v. Zona verda 3.400,00 3.400,00
3,8 terciari + tallers 62.285,00 0,00 0,00 13.600,00 3.745,00 44.940,00 0,00 0,00 14.523,00 3,7 z.v. Zona verda 1.200,00 1.200,00
3,9 terciari 89.880,00 0,00 0,00 6.420,00 83.460,00 0,00 0,00 11.090,00 3,7 z.v. Zona verda 1.060,00 1.060,00
3.10 naus adossades I 36.875,00 0,00 36.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.906,00 3,1 equip Equipament 10.292,00 10.292,00
3,11 tallers 20.575,00 0,00 0,00 20.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.430,00 Viari Viari 78.731,00 78.731,00
3,12 terciari 60.790,00 0,00 0,00 4.870,00 55.920,00 0,00 0,00 9.280,00

609.650,00 0,00 197.900,00 34.175,00 33.685,00 410.490,00 0,00 0,00 0,00 173.014,00 40.162,00 78.731,00 127.763,00
100,00% 0,00% 32,46% 5,61% 5,53% 67,33% 0,00% 0,00% Àmbit 300.777,00

"SECTOR INDUSTRIAL CENTRE"  OPCIÓ  B  

 
 
Ordenació C 

Nº ZONES Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Nº Illa Nº SISTEMES Zona Verda Equipaments Viari Superfície illa
illa Illa Industrial Industrial Industrial Comercial Oficines Hotel Habitatges Habitatges m2 m2

Aïllat Adossat Tallers PB
3,1 naus adossades 54.250,00 0,00 54.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.125,00 3,1 z.v. Zona verda 2.480,00 2.240,00
3,2 naus adossades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,2 z.v. Zona verda 2.000,00 1.800,00
3,3 naus adossades 40.750,00 0,00 40.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.480,00 3,3 z.v. Zona verda 3.734,00 3.000,00
3,4 terciari + tallers 37.710,00 0,00 0,00 14.700,00 1.770,00 21.240,00 0,00 0,00 19.020,00 3,4 z.v. Zona verda 6.848,00 6.600,00
3,5 terciari + naus 159.760,00 0,00 50.520,00 0,00 8.440,00 100.800,00 0,00 0,00 40.260,00 3,5 z.v. Zona verda 23.700,00 23.700,00
3,6 terciari + tallers 160.443,00 0,00 0,00 22.825,00 10.586,00 127.032,00 0,00 0,00 29.640,00 3,6 z.v. Zona verda 3.400,00 3.400,00
3,7 naus adossades 36.875,00 0,00 36.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.906,00 3,7 z.v. Zona verda 2.800,00 2.800,00
3,8 terciari + tallers 65.085,00 0,00 0,00 21.525,00 3.000,00 40.560,00 0,00 0,00 25.400,00 3,1 equip Equipament 10.292,00 10.292,00

500.623,00 0,00 182.395,00 59.050,00 23.796,00 289.632,00 0,00 0,00 0,00 182.831,00 Viari Viari 64.114,00 64.114,00
100,00% 0,00% 36,43% 11,80% 4,75% 57,85% 0,00% 0,00% 44.962,00 10.292,00 64.114,00 117.946,00

Àmbit 300.777,00

"SECTOR INDUSTRIAL CENTRE" OPCIÓ  C  

 
 
Ordenació D 

Nº ZONES Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Edificabilitat Nº Illa Nº SISTEMES Zona Verda Equipaments Viari Superfície illa
illa Illa Industrial Industrial Industrial Comercial Oficines Hotel Habitatges Habitatges m2 m2

Aïllat Adossat Tallers PB
3,1 naus adossades 54.250,00 0,00 54.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.125,00 3,1 z.v. Zona verda 2.480,00 2.240,00
3,2 naus adossades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,2 z.v. Zona verda 2.000,00 1.800,00
3,3 terciari + naus 169.617,00 0,00 130.617,00 0,00 3.000,00 36.000,00 0,00 0,00 72.500,00 3,3 z.v. Zona verda 3.734,00 3.000,00
3,4 terciari + tallers 117.125,00 0,00 0,00 39.900,00 5.000,00 72.225,00 0,00 0,00 56.000,00 3,4 z.v. Zona verda 6.848,00 6.600,00
3,5 naus adossades 36.875,00 0,00 36.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.906,00 3,5 z.v. Zona verda 23.700,00 23.700,00
3,6 terciari + tallers 65.085,00 0,00 0,00 21.525,00 3.000,00 40.560,00 0,00 0,00 25.400,00 3,1 equip Equipament 10.292,00 10.292,00

442.952,00 0,00 221.742,00 61.425,00 11.000,00 148.785,00 0,00 0,00 0,00 199.931,00 Viari Viari 53.214,00 53.214,00
100,00% 0,00% 50,06% 13,87% 2,48% 33,59% 0,00% 0,00% 38.762,00 10.292,00 53.214,00 100.846,00

Àmbit 300.777,00

"SECTOR INDUSTRIAL CENTRE" OPCIÓ  D  
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Proposta A -_Ordenació del “Sector Industrial Centre”_________________ 
 

 
 
És l´ordenació on les preexistències menys 
importància tenen i on es proposa una 
ordenació mes costosa per a portar a la 
pràctica.  
 
S´ordena l´àmbit mitjançant una estructura 
reticular de la vialitat i prolongant 
l´Avinguda del segle XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El front oest de la Carretera de la Vila 
En el front est de la Carretera de la Vila està conformat per promocions 
d´habitatges i en el front oest es proposa crear un nou front de la zona 
industrial centre ubicant-hi edificis de terciari PB+9 amb oficines i comercial en 
PB. Així com situant una franja de zona verda longitudinal paral.lela a la 
Carretera. 
 
El front amb “La Vileta” 
En aquesta opció A es proposa ordenar aquestes quatre illes de la següent 
manera: 
-dues d´elles amb una mixtura d´usos: equipaments, comercial, residencial 
públic i privat i zona verda.  
-les altres dues amb zona verda, formant un parc urbà. 
 
La prolongació de l´Avinguda del Segle XXI 
En ambdós costats de l´Avinguda s´ubiquen naus industrials adossades, a 
excepció de la cruïlla amb la Carretera de la Vila on hi ha terciari. 
 
El front de l´Avinguda del Ferrocarril 
En ell s´ubiquen naus industrials aïllades, a excepció de les cruïlles amb la 
Carretera de la Vila i el carrer de l´agricultura on hi ha terciari. 
 
El front est del carrer de l´Agricultura 
S´hi ubiquen les naus industrials adossades a excepció de les cruïlles amb 
l´Avinguda del Ferrocarril i amb el carrer de la Forja on hi ha terciari. 
 
El carrer de la Forja 
Es proposa que es constitueixi com a eix terciari amb oficines i comercial en PB 
en el seu front sud i residencial i comercial en PB en el seu front nord. 
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Proposta B -_Ordenació del “Sector Industrial Centre”_________________ 
 

 
En questa ordenació es respecta la major 
part de les preexistències de les naus 
industrials adossades.  
 
S´ordena l´àmbit mitjançant una estructura 
reticular de la vialitat i prolongant 
l´Avinguda del Segle XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El front oest de la Carretera de la Vila 
En el front est de la Carretera de la Vila està conformat per promocions 
d´habitatges i en el front oest es proposa crear un nou front de la zona 
industrial centre ubicant-hi edificis de terciari PB+9 amb oficines i comercial en 
PB. Així com situant una franja de zona verda longitudinal paral.lela a la 
Carretera. 
 
El front amb “La Vileta” 
En aquesta opció B es proposa ordenar aquestes tres illes ubicant-hi en dues 
d´elles un parc urbà, en la restant respectant la major part de les naus 
preexistents adossades a excepció d´un equipament donant front al parc. 
 
La prolongació de l´Avinguda del Segle XXI 
En ambdós costats de l´Avinguda s´ubiquen naus industrials adossades, a 
excepció de la cruïlla amb la Carretera de la Vila i en el front sud de la 
prolongació de l´Avinguda del Segle XXI on hi ha terciari. 
 
El front de l´Avinguda del Ferrocarril 
Es mantenen les preexistències de naus industrials adossades a excepció de la 
cruïlla amb Carretera de la Vila on s´ubica terciari. 
 
El front est del carrer de l´Agricultura 
Es mantenen les preexistències de les naus industrials adossades a excepció 
de la cruïlla sud-est amb la prolongació de l´Avinguda del Segle XXI on s´ubica 
terciari. 
 
El carrer de la Forja 
Es mantenen les preexistències de les naus industrials adossades a excepció 
de la cruïlla amb la Carretera de la Vila. 
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Proposta C -_Ordenació del “Sector Industrial Centre”_________________ 
 
 
 

En aquesta ordenació es respecta la major 
part de les preexistències de naus industrials 
adossades. 
 
Viàriament només s´obra la prolongació de 
l´Avinguda del Segle XXI, per tant s´ordena 
l´àmbit mitjançant una estructura longitudinal 
de la vialitat (direcció est-oest). 
 
En aquesta ordenació s´intervé col.locant 
terciari en dos àmbits: en el front oest de la 
Carretera de la Vila i en el front sud de la 
prolongació de l´Avinguda del Segle XXI. I en 
la cruïlla d´ambdues vies en la part sud 
s´ubica un equipament. 

 
 
La prolongació de l´Avinguda del Segle XXI 
L´objectiu d´aquesta intervenció és l´obertura de l´Avinguda del Segle XXI per 
tal d´unir tots els sector industrials de Viladecans (Parc d´activitats, Can 
Calderon i el sector industrial centre) i convertir aquest eix viari en una nova 
imatge urbana de la ciutat emplaçant-hi activitats terciàries compatibles amb la 
indústria adjacent. I en la cruïlla amb carretera de la Vil.la hi ha un equipament. 
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Proposta D -_Ordenació del “Sector Industrial Centre”_________________ 
 
 

 
En aquesta ordenació es respecta la major 
part de les preexistències de naus industrials 
adossades. 
 
Pel que fa a la vialitat, no s´intervé, es manté 
la vialitat existent, per tant l´àmbit es regeix 
mitjançant una estructura transversal de la 
vialitat (direcció nord-sud). 
 
En aquesta ordenació s´intervé en els dos 
eixos transversals principals col.locant terciari 
en tot el front oest de la Carretera de la Vila i 
puntualment comercial en diferents solars del 
front est del carrer de l´Agricultura. 

 
 
El front oest de la Carretera de la Vila 
Un dels objectius d’aquesta transformació és la metamorfosi complerta de la 
Carretera de la Vila, per tal de convertir-la en un eix amb una simetria més 
equivalent, pel que fa a la imatge urbana. El Parc de Negocis en construcció i 
l’edificació residencial de la banda llevant contrasta en excés amb el vell teixit 
industrial de la banda ponent. La conversió progressiva dels usos industrials 
d’aquest front en activitats terciàries, compatibles lògicament amb la indústria 
adjacent, hauria de modificar molt favorablement la imatge urbana d’aquest 
accés principal a la ciutat. i convertir-la definitivament en el gran eix d’entrada 
fins al bell mig de la ciutat, tot relligant l’estació de FF.CC. amb el casc antic. 
 
El front est del carrer de l´Agricultura  
Així mateix es vol convertir el carrer de l´Agricultura en un eix urbà que uneix el 
sector industrial centre amb la zona de futur desenvolupament aeroespacial de 
Can Alemany, transformat-lo fent operacions puntuals en alguns solars 
convertint-lo en comercial i ubicant-hi edificis que conviurien amb el teixit 
industrial de naus adossades preexistent.  
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6. Gestió 
S´ha estudiat la gestió de cada un dels sectors: 

• “La Vileta” Modificació puntual del Pla General Metropolita per 
Compensació Bàsica 

• “La Roca” Modificació puntual del Pla General Metropolita per 
Compensació Bàsica 

• “El sector Industrial Centre” diverses opcions A, B, C i D 
o Opcions  A i B, Modificació puntual del Pla General Metropolita 

per Cooperació 
o Opció C, una part de l´àmbit amb Modificació puntual del Pla 

General Metropolita per Cooperació i l´altre amb Plans de Millora 
Urbans per Compensació Bàsica 

o Opció D, amb Plans de Millora Urbans per Compensació Bàsica 
 

 
 

 
 
 
“La Vileta”  
Per tal de transformar el sector s´utilitza una modificació del planejament 
general, en aquest cas, una modificació puntual del Pla General Metropolità. Hi 
ha un augment de l´edificabilitat , una transformació d´usos i les serves 
corresponents reserves d´equipaments i zones verdes. 
 
Per a cada illa es delimita també un Pla de Millora Urbana per a la concreció 
d´usos i volums, així com també es fixen les unitats d´actuació pel 
desenvolupament de les mateixes. 
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“La Roca” 
Per tal de transformar el sector s´utilitza una modificació del planejament 
general, en aquest cas, una modificació puntual del Pla General Metropolità. Hi 
ha un augment de l´edificabilitat , una transformació d´usos i les serves 
corresponents reserves d´equipaments i zones verdes. 

 
Per a cada illa es delimita també un Pla de Millora Urbana per a la concreció 
d´usos i volums, així com també es fixen les unitats d´actuació pel 
desenvolupament de les mateixes. 
 
“El sector Industrial Centre” 
Opció A 
Per tal de transformar el sector s´utilitza una modificació del planejament 
general, en aquest cas, una modificació puntual del Pla General Metropolità. Hi 
ha un augment de l´edificabilitat , una transformació d´usos i les serves 
corresponents reserves d´equipaments i zones verdes. 

 
Per a cada illa es delimita també un Pla de Millora Urbana per a la concreció 
d´usos i volums, així com també es fixen les unitats d´actuació pel 
desenvolupament de les mateixes. 
 
Opció B 
Per tal de transformar el sector s´utilitza una modificació del planejament 
general, en aquest cas, una modificació puntual del Pla General Metropolità. Hi 
ha un augment de l´edificabilitat , una transformació d´usos i les serves 
corresponents reserves d´equipaments i zones verdes. 
 
Per a cada illa es delimita també un Pla de Millora Urbana per a la concreció 
d´usos i volums, així com també es fixen les unitats d´actuació pel 
desenvolupament de les mateixes. 
 
Opció C 
Per tal de transformar el sector s´utilitzen Plans de Millora Urbana per a cada 
illa i una modificació del planejament general, en aquest cas, una modificació 
puntual del Pla General Metropolità, en l´àmbit on hi ha l´obertura de 
prolongació de l´Avinguda del Segle XXI on també hi ha un augment de 
l´edificabilitat , una transformació d´usos i les serves corresponents reserves 
d´equipaments i zones verdes. Així com també es fixen les unitats d´actuació 
pel desenvolupament de les mateixes. 
 
Opció D 
Per tal de transformar el sector s´utilitzen Plans de Millora Urbana per a cada 
illa, així com també es fixen les unitats d´actuació pel desenvolupament de les 
mateixes. 
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7. Viabilitat 
S´ha avaluat la viabilitat de les quatre opcions d´ordenació del “Sector Industrial 
Centre” i s´ha obtingut que l´opció A i B tenen la mateixa durada de 7 anys i no 
es comencen a tenir beneficis fins al 6è any. En l´opció A on no es tenen en 
compte les preexistències en l´ordenació, per tant on les indemnitzacions són 
més altes no és una opció viable doncs per tal de poder comprar el solar es 
disposa de molt poc capital; l´opció B és molt semblant a la A però més 
favorable doncs ja es tenen en compte les preexistències. Les opcions C i D 
s´assemblen molt, en les dues la durada és de 5 anys i als tres anys i mig ja es 
comencen a tenir beneficis, en elles el capital de que es disposa per a la 
compra dels solar ja s´aproxima al valor residual del sostre que s´obté amb els 
valors de mercat, per tant són opcions mes viables.  
 
Opció A 
En l´estudi de viabilitat econòmica d´aquesta opció, es veu clarament que és la 
més desfavorable de les quatre ja que per tal de poder comprar els solars és 
amb la que es compta de menys import, fet que la fa inviable, i també és una 
de les dues opcions amb majors despeses de construcció i gestió, aquest fet 
però és lògic ja que també és una de les dues opcions  amb major edificabilitat i 
és l´opció amb mes indemnitzacions. 
 
Opció B 
En l´estudi de viabilitat econòmica d´aquesta opció, es veu clarament que és la 
segona més desfavorable de les quatre ja que per tal de poder comprar els 
solars és amb la que es compta d´una mica més d´import que en l´opció A però 
bastant menys que les opcions C i D, fet que la fa inviable, i també és l´opció 
amb majors despeses de construcció i gestió, aquest fet però és lògic ja que 
també és l´opció amb major edificabilitat. De totes maneres, l´opció B, on es 
tenen en compte les preexistències, és clarament més favorable que l´opció A. 
 
Opció C 
En l´estudi de viabilitat econòmica d´aquesta opció C i el de l´opció D són molt 
semblants. En comparació amb els de les opcions A i B, per a poder comprar 
els solars es disposa d´una quantitat molt major de capital, fet que fa viables 
ambdues opcions. Respecte a l´opció D, aquesta opció C té més despeses en 
construció i urbanització i també en gestió, fet que és totalment lògic doncs en 
l´opció C hi ha un augment de l´edificabilitat i en l´opció D no. 
 
Opció D 
En l´estudi de viabilitat econòmica d´aquesta opció C i el de l´opció D són molt 
semblants. En comparació amb els de les opcions A i B, per a poder comprar 
els solars es disposa d´una quantitat molt major de capital, fet que fa viables 
ambdues opcions. Respecte a l´opció D, aquesta opció C té més despeses en 
construció i urbanització i també en gestió, fet que és totalment lògic doncs en 
l´opció C hi ha un augment de l´edificabilitat i en l´opció D no. 
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Gràfica comparativa “Saldo acumulat” de les opcions A, B, C i D 

 
 
Gràfica comparativa “Despeses” de les opcions A, B, C i D 
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8. Conclusions 
 

S´han estudiat quatre propostes de transformació de l´àmbit i es conclou que 
les dues darreres opcions C i D són les més viables des del punt de vista 
econòmic. La gran diferència entre les dues és que l´opció C preveu la 
prolongació de l´Avinguda del Segle XXI i l´opció D no intervé en el viari. Les 
dues opcions són interessant ja que en ambdues es proposa una transformació 
del teixit industrial existent, però crec que fora bo pel municipi poder comptar 
amb la prolongació de l´Avinguda del Segle XXI, pel paper d´element 
vertebredor des de la vialitat municipal dels sectors industrials existents a 
Viladecans.  
 
Per tant la tesina conclou que l´opció C és la més favorable per a ser 
desenvolupada, doncs és viable econòmicament i és molt convenient des de 
l´ordenació que proposa, tant des del punt de vista urbanístic com des de la 
nova creació de llocs de treball que comporta. 
 
Zonificació Opció C 

 
 
Alternativa Ordenació Opció C 
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