
Es valora l'activitat en funció dels  
equips de condicionament d'aire 
o de ventilació de què disposi, 

focus fixos de combustió i tipus de 
combustible, cocció d'aliments o 
emissió de substàncies oloroses.

Emissions a l'atmosfera 

GIx + CEx ≤  Vmax

Es valora el tipus de residus que 

a residus domèstics, si necessiten 
pretractament, sistemes fisico-

Control i gestió de residus

Es valora en funció de la càrrega de 
foc de l'activitat i de la capacitat de 
resistència al foc i els mitjans d'ex-

tinció de l'emplaçament.

TAULA 01
Equip tècnic municipal

TAULA 02
Equip tècnic municipal

Fundació Privada Àuria

TAULA 03
Equip tècnic municipal

TAULA 04
Equip tècnic municipal

Protecció contra incendis
Es valora el nivell de pressió sonora 

en emissió i es tenen en compte 
aspectes com la freqüència,  

especialment en les activitats que 

Descans del veïnat

enforteixin el teixit social, incloent 
la interculturalitat i la intergeneraci-

onalitat. 

Cohesió social

treball cooperatiu, el consum res-
ponsable o les finances ètiques, que 
s'organitzin de manera democràtica 

ambiental. 

           Ec. Coop. Social i Solidària

educativa que s'ofereix des de la 

educatius garantint oportunitats la-

Oportunitats laborals
Es valora la relació amb la socialit-
zació de les tasques de cura (llars 

grups de criança, escoles, ludo-
teques, comerç de productes de 

primera necessitat etc.). 

Suport a les cures

Es valora la posició relativa de 

la posició relativa interna a un edifici 
-

ni, plantes en alçada). 

          Proximitat act. consolidades

implantar, a fi i efecte que el vector 
reconegui aspectes essencials del 

planejament, com la distribució dels 

Amplada de vial

mobilitat, per a usos no residencials, 
que posi en relació els aspectes re-

-

previsió de mesures correctores. 

Mobilitat

-

càrrega i descàrrega sense afectaci-

Logística

Es valora la recuperació del patri-

aquest sigui accessible als ciutadans 

compartit.

Patrimoni paisatgístic i arq.
Es valora la recuperació, la innovació 

i la millora dels oficis tradicional-
ment desenvolupats al Rec. Es pre-
mia la recerca per a la millora de les 

com noves activitats relacionades. 

Innovació i oficis tradicionals
Es valora la visibilització, la interacció 

els col·lectius o persones que tre-

Cultura local
Es reconeix la posada en valor de 

-

aportacions de totes les persones i 

Reconeixement igualitari

El primer pas per a la recuperació del barri del 

-

aquesta proposta vindria integrada dins de la re-

un nou Pla Especial de Patrimoni i 
Paisatge Urbà 

reforçar la idea del Rec 
com a conjunt -
laritats i especificitats de cadascuna de les edifi-
cacions que el conformen.   

que la simple inspecció ocular, amb major impli-
cació de les administracions i de la societat igua-

de generar una base de dades que, a banda de 
-

dades per als i les tècniques projectistes.

una clau mix-
, la clau R, que 

-
tivitat en qualsevol punt del barri sempre i quan 

-

de nova creació que aglutinaria en una sola eina 
les diverses ordenances sectorial de què dispo-

-
ments en zona industrial, ordenança reguladora 

-

que, combinats, determinen un Vector (V) que per-

a les singularitats del barri i, al mateix temps, ser 

-

ambientals, socials, identitaris i urbans. 
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EDIFICACIÓ
Pla Especial de 

Patrimoni
 i  Paisatge Urbà

MIXTICITAT
Ordenança 

vectorial d’usos i 
activitats

VECTOR
ambiental

VECTOR
social

VECTOR
identitari

VECTOR
urbà

creació del sistema erRa, una eina de 
-

barri del Rec. 

-

que permeti manipular formats ràster i 
vectorials amb totes les dades relatives 

-
cies, alçàries, crugies, protecció patrimo-

paràmetres que defineixin la possibilitat 
-

tats previstes en el planejament. 

de revitalització del barri i que oferirà 
informació actualitzada a temps real, 

-
tensiva i georeferenciada que recopili la 

-

barri. 

GESTIÓ
Sistema 

erRa

1.

4. 4.

2. GI 

Índex fix
Índex numèric indicatiu de la 

incidència potencial que l'exercici 

ambiental, social, identitari i urbà. 

a l'activitat sense considerar 
l'emplaçament on s'exerceix. 

CE

Índex variable
Índex numèric indicatiu de la 

per reduir o incrementar el Grau 

amb el local, les seves instal·lacions i 

VECTO
R

 =
 G

I+
C

E

Resultat de la suma 
algebraica del valor 

 GI 
d'una activitat i del 

valor obtingut per la CE. 
Pot ser modificat si es 

modifiquen les condicions 

Els paràmetres numèrics que defi-

participatiu enfocat a especialistes i 
agents interpel·lats per la normativa.

Es defineixen quatre tipus de vectors, cadascun 

funció de la puntuació obtinguda, atorgaran a 

VG= V UVA

VA

V S

V  I

V  U

VS

V U

V  I

3.

de vectors, una activitat 

implantar-se assoleix 
un GI=2 atenent a la 
tipologia i quantitat 

de residus que preveu 
generar.

tractament adequat, el valor 
CE
de manera que no sigui un 

de llicència. 

quedi per sota dels valors de V màxims 
fixats pel planejament per a la clau 

ambientals, socials, identitaris i urbans, 
amb un mateix sistema de càlcul es 
resolen totes les situacions relatives 

possibles per a qualsevol 

dit de la porta practicada 
a la resclosa que serveix 
per a regular, graduar 
o impedir el pas de nova 
activitat cap al Rec

una 
comporta

 a   
mida

OCUPACIÓ I ESPAI LLIURE

erRadificació ctivitatec

ACTIVITATS EXISTENTS

ALÇÀRIES EXISTENTS

AMPLADA DE VIAL

AMPLADA DE CRUGIES

Nivell 1 / BCIN / Integral

Conjunt 01
Creueta

Conjunt 02
Sol

Conjunt 03
St Antoni

Conjunt 04
Caritat

Nivell 2 / BCIL / Integral

Nivell 3 / Ambiental

Nivell 4 / Documental

Nivell 5 / Arqueològic
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EC C
OM A CONJUN

T

Reconeixement del Rec 
com a conjunt urbà, 

Pla 
Especial de Patrimoni i 
Paisatge Urbà que recu-

Establiment de quatre àrees 
o entorns de protecció de conjunt, 
vinculats als quatre grans eixos que 

-

Catàleg definirà unes ma-

valors màxims admesos en funció 
de les mitjanes resultants 

de singularitats o elements 
característics del Rec que, 

malgrat no impliquin la pro-

reinserir, mantenir o reinter-

bombos, passeres, gelosies, 
trapes...

1
.3

.P
ROTECCIÓ D

E
 L

'E
D

IF
IC

A
CIÓ

Protecció de paràmetres 
-

na de les edificacions, 
Inventari de 

Patrimoni Arquitectònic 

Diputació de Barcelona 

sistema de gestió integral erRa, atès 
que es disposarà de totes les dades sobre ca-

propietat podrà fer una primer anàlisi, obtenint 
un 

-
çament.

i oci.

-

emplaçaments potencials

-
perativa escull tres emplaçaments en funció de les preferències.

-
çament CE, -
te les condicions que la 

preveu aplicar (projec-

reformes a executar...) per 
millorar la 

el seu nou emplaçament. 

Es valida el resultat segons els va-
lors màxims per a cada vector.  En 

-

compleix amb V.ambiental.

Es valida el resultat segons els 
valors màxims a cada vector.  Es 

dels emplaçaments. 

Es concedeixen les llicències per a les dues 
activitats, que poden ser complementàries 
en el mateix emplaçament. 

Per a les reformes que calgui endegar,  

exteriors (possibilitat de realitzar noves 
obertures, textura i acabats, protecció solar, 
etc). 

a planta baixa i el taller a les dues plantes 
superiors. 

Per a les reformes que calgui endegar,  

exteriors (possibilitat de realitzar noves 
obertures, textura i acabats, protecció solar, 
etc). 

 amb el planejament, tot el barri 

-

 
 

de cada 

HABITATGECOMERCIAL ESPORTIU

SANITARIEDUCATIUCULTURA
 I OCI

GI A

GI S

GI U

VA 1 ≤ Vmax. A

GI I

POSEM EN MARXA

Característiques 
Empresa familiar
Requeriments

BAR-RESTAURANT

Característiques 
Espais comuns
Requeriments
Vent. i il·lum. natural
Prox. act. consolidades

GI A

GI S

GI U
GI I

HABITATGE 2

1

Característiques 
Espai musical cooperatiu 
Requeriments

Evacuació de persones

GI A

GI S

GI U
GI I

SALA DE 
CONCERTS3

CE A

CE S

CE U
CE I

R RR
molt    poc   gens

VS 1 ≤ Vmax. S
VI 1   ≤ Vmax. I
VU 1 ≤ Vmax. U

VA 2 ≤ Vmax. A

VS 2 ≤ Vmax. S
VI 2   ≤ Vmax. I
VU 2 ≤ Vmax. U

VA 3 ≤ Vmax. A

VS 3 ≤ Vmax. S
VI 3   ≤ Vmax. I
VU 3 ≤ Vmax. U

L'ACTIVITAT!

GI A

GI S

GI U
GI I

CE A

CE S

CE U
CE I

CE A

CE S

CE U
CE I

CE A

CE S

CE U

CE I

C. DEL REC 1Característiques. 
De la parcel·la

Del carrer

Característiques. 
De la parcel·la

Del carrer

2

C. DEL REC 3Característiques. 
De la parcel·la

Del carrer

Vmax. ≥ A VA 1

El  

els emplaçaments, ja que 
-

terminada.

Capacitat de 

paràmetre amb diferents intensitats.

molta llum!

ben ubicat 2ben ubicat

des que va cessar la seva activitat 

impulsar atenent a la nova situació 

revitalització del barri, es plantegen la 
possibilitat de disposar de taller propi, 
amb  i botiga i, si el negoci 
funciona, poder realitzar alguns tallers 

propis. 

CAS PRÀCTIC
Busquem una 
activitat

CAS PRÀCTIC
Busquem un 

emplaçament

Característiques 

De la parcel·la

Del carrer

Protecció patrimonial

Vmax. ≥ A VS 1
Vmax. ≥ A VI 1
Vmax. ≥ A VU 1

Vmax. ≥ A VA 2

Vmax. ≥ A VS 2
Vmax. ≥ A VI 2
Vmax. ≥ A VU 2

Vmax. ≥ A VA 3

Vmax. ≥ A VS 3
Vmax. ≥ A VI 3

Vmax. ≥ A VU 3

a. 
la clau mixta i

 el sistema erRa

a. 
la clau mixta i
el sistema erRa

b. 
validació de 

l’ordenança vectorial

b. 
validació de 
l’ordenança vectorial

c. 
aplicació de

 la guia d’estil, 
en cas de
 reforma

c. 
aplicació de
 la guia d’estil, 
en cas de
 reforma

............... ...........

......... ...............................

R RR
molt    poc   gens

Característiques 

cooperativa 

Requeriments

per esdeveniments. 

ÀMBITS P
M

U
/P

A
U

clau mixta per a tot el barri del Rec. 

grans àrees la realitat constructiva de les 
quals fa poc versemblant la possibilitat de 

-

Pla de Millora
 Urbana o un Polígon

 

de permetre assolir, des del planeja-
equi-

paments, àrees verdes i habitatge 
social 

-
ministracions a fi i efecte de gestionar 

-

atracció que actuin de revulsius 
per al barri. 

iguals per als quatre eixos de protecció 

per la funcionalitat.

existent, malgrat es puguin 
produir agrupacions de 
parcel·les, per conservar 

el ritme de carrer

Possibilitat de creixement 

de la mitja de carrer actual i, en immobles 

en cas de conservació de forjats i estructura 
pre-existent si la relació entre el gàlib 

de colors i materials de façana 

conjunts, mentre que es planteja 

tractament dels creixements en alçada 

coloració) o de les noves edificacions 

seguiment de la carta 
de colors). 

volcarà al sistema erRa permetrà 
determinar uns valors mitjans i unes 

proporcions de les obertures existents per a 

de criterirs compositius clàssic (eixos, simetria, 

a

b c

d

de la transformació continuada en uns 
determinats eixos del barri, permet 

marc flexible que no se centri en les
formes, sinó en els 

trets essencials, 


