








Acompanyar l’aprovació del nou POUM

amb un nou Pla Especial de Patrimoni i Paisatge Urbà per a tot l’àmbit del 

Rec, a través d’una revisió del PEP d’Igualada

Què proposem?



Què permetrà?
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Facilitar la implantació de noves activitats en 

combinació amb la nova ordenança



Entenent el Rec com a conjunt més enllà de la singularitat de cadascuna

de les edificacions que el configuren
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Com ha de ser el nou pla?

Es proposa partir del darrer inventari elaborat pel Servei de Patrimoni

Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona…



Com ha de ser el nou pla?

… però vincular-lo al nou sistema de gestió

que planteja aquesta proposta, format part d’un dels seus dos eixos principals

(veure punt 3)   



Com ha de ser el nou pla?

El nou Pla ha de superar el format descriptiu i estrictament normatiu, 

per convertir-se en una base de dades de gran abast, amb la complicitat

de tots els agents implicats, per servir tant als gestors municipals, com a 

propietàries, historiadors, veïnes i tècnics vinculats des de qualsevol

àmbit.



Com elaborar-lo?

A partir del coneixement en profunditat de l’estat actual del Rec
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Com elaborar-lo?

A partir del volcament de dades a tots els nivells













Quin patrimoni protegir?

la proposta una comporta a mida, a partir d’un primer tractament d’aquestes

dades, planteja les següents categories i nivells de protecció:











Com protegir-lo?

la nova normativa, que ha d’acompanyar el Pla Especial de Protecció, buscarà

protegir els valors essencials per sobre dels estrictament formals. 

D’entre aquests valors essencials, serà clau la capacitat de transformació de 

l’edificació: el patrimoni, malgrat estar protegit, no pot tornar-se estàtic.



Com protegir-lo?







































A partir de l’aprovació del nou POUM

proposem una clau mixta única per a tot l’àmbit del Rec: 



Què permetrà?

Implantar qualsevol tipus d’activitat a qualsevol punt del barri

sempre i quan es compleixi la nova

Ordenança Vectorial d’usos i activitats.



Una ordenança que aglutinarà en una sola eina

totes les ordenances actuals del municipi.

Amb quins criteris?

Normativa pròpia del PGOU referent a la implantació d’activitats

Ordenança reguladora d’establiments de serveis telefònics

Ordenança d’aparcaments en zona industrial

Ordenança d’establiments alimentaris



Com funciona?

Aquesta ordenança regula la implantació d’una activitat

a partir de 2 factors:

GI - Grau d’incidència

CE- Capacitat de l’Emplaçament



Medeix la incidència que 

l'exercici d'una activitat té 

sobre l'entorn.



Capacitat d’un

emplaçament per 

modificar el GI d’una

activitat. 



VECTOR = CE +GI

El vector permet la 

implantació de l’activitat

sempre que quedi per sota 

dels valors de Vmàx. fixats

pel planejament.



Es defineixen

4 tipus de vectors



































Els paràmetres es fixaran a 

través de 

taules de treball

participatives.



Les grans àrees que, degut a les seves característiques, no poden 

transformar-se només amb l’aplicació de l’Ordenança, requeriran d’un

Pla de Millora Urbana PMU o un Polígon d’Actuació Urbanística PAU.

+ Equipaments

+ Àrees verdes

+ Habitatge social





L’aprovació del nou Pla Especial de Patrimoni i la nova Ordenança

d’Usos i Activitats s’acompanyarà de la creació del sistema erRa



dificació

una eina de gestió integral que funciona com una gran base de dades

del barri del Rec.
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amb els paràmetres que defineixin la possibilitat d’implantació de 

les activitats.
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Anem a veure 2 casos pràctics amb punts de partida diferents…



Partim d’un edifici i 

busquem una activitat
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a. 
la clau mixta i

el sistema erRa

La propietat podrà fer una primer anàlisi i obtinir un llistat

d’activitats que podrien desenvolupar-se a l’emplaçament. 
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S’ecullen 3 activitats S’escullen 3 edificis

a. 
la clau mixta i
el sistema erRa



b. 
Validació de l’ordenança

vectorial

Per cada activitat o emplaçament, 

s’avalua cada vector.
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c. 
Aplicació de la guia

d’estil en cas de reforma
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Intervenció a 
la planta baixa
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% d’obertures
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c. 
Aplicació de la guia
d’estil en cas de reforma

Ampliació en 
planta coberta



Posem en marxa l’activitat !
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