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6 URBANISME COMERCIAL 

6.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat, s’analitzarà la situació del planejament vigent i en tramitació que afecten la 

configuració de l’entorn urbà a Sant Boi de Llobregat en general i dels carrers comercials de manera 

específica. En aquest sentit, el diagnòstic parteix de les fonts d’informació següents: 

 Modificacions puntuals del Pla General Metropolità a Sant Boi de Llobregat i, per tant, 

dels nous projectes urbanístics que puguin afectar de manera directa el 

desenvolupament de l’oferta comercial al municipi. És a dir, l’anàlisi de la capacitat del 

municipi per a futures implantacions comercials en els baixos dels nous edificis. 

 Modificacions del Pla especial d’Ordenació d’Usos Urbans i Regulació municipal de l’ús 

de la via pública per a usos comercials. 

 Treball de camp dels principals eixos i carrers comercials de Sant Boi a partir d’un 

recorregut visual amb fotografies per identificar els punts crítics de la ciutat des de 

l’òptica de l’urbanisme comercial. 

Abans de passar a l’anàlisi que es deriva de les fonts d’informació aquí descrites introduïm un apunt 

de les implicacions que té el POEC en l’àmbit concret de la planificació urbanística, i en aquest cas 

en relació específica al cas de Sant Boi de Llobregat. El caràcter recíproc de la relació entre el 

comerç i l’urbanisme consisteix en la consideració del planejament, és a dir, en el cas de Sant Boi 

de les modificacions del Pla General Metropolità, com una peça clau a l’hora de dissenyar les 

actuacions comercials. Així, com s’especifica al PTSEC “un àmbit concret en què es fa molt evident 

la interrelació del planejament urbanístic amb el comercial” són, precisament, els POEC, “un 

instrument creat en el marc de la llei d’equipaments comercials i que considera (el planejament) un 

element bàsic per definir el model comercial dels municipis”; en definitiva, com reconeix el PTSEC, 

el POEC és “un instrument de planificació indicativa amb una tramitació similar a la dels plans 

urbanístics, però centrat en el sector comercial”, donat que és habitual que els POEC incloguin 

propostes i actuacions relacionades amb la normativa urbanística i amb les infraestructures urbanes 

del municipi. I aquest és precisament l’objectiu: tenir en compte el planejament urbanístic per a la 

consecució del model comercial que definirem al POEC de Sant Boi. 

6.1.1 Inventari d’instruments d’ordenació i planificació urbanística. 

A continuació presentem una relació dels instruments de regulació i planificació urbanística i de 

futures actuacions a Sant Boi: 

1. Pla especial d’ordenació d’usos urbans. Ordenances reguladores. Text refós primera versió 
(2002), 2a modificació (2005) i 3a modificació (2007). 
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2. Anàlisi de sectors urbans en fase de desenvolupament: 

 Projecte de reparcel·lació del Camí del Llor. 

 Modificació del PGM al sector de Fecsa-Endesa i Casernes a Sant Boi de 
Llobregat.  

i. Text refós que cumplimenta les prescripcions de la resolució de l’Honorable 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 6 d’octubre de 
2003. 

ii. 2a modificació puntual del PGM  Sector Fecsa-Endesa i Casernes Àmbits 
1,2,3 i 4. Setembre de 2007. 

iii. Avantprojecte d’ordenació urbana: Sector Fecsa-Endesa, Casernes (2012). 

 Modificació del PGM en l’àmbit del saló central. Juliol de 2007. 

 Modificació puntual del PGM al barri de Casablanca. Setembre de 2006. 

 Modificació puntual del PGM a Ciutat Cooperativa i Molí Nou. 

 Pla parcial residencial “entorn de la colònia Güell”. 

 Modificació puntual del PGM al sector Camí vell de la Colònia Güell.  

3. Pla de Millora Integral de Casablanca (2006-2009). 

4. Pla Local de l’Habitatge de Sant Boi de Llobregat (2007-2012). Març de 2007. 

5. Actuacions al Centre Històric de Sant Boi. 

 Actuacions urbanístiques de rehabilitació del Centre Històric.. 

 Sector Oasis. 

 Antic Ateneu. 

 Cinemes de Jaume I. 

 

6.2 PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ D’USOS URBANS 

El novembre de l’any 2007 es va aprovar la 3a modificació puntual del Pla Especial d’Ordenació 

d’Usos Urbans (PEOUU). El PEOUU de Sant Boi té una importància especial per als usos estrictament 

comercials perquè es planteja una delimitació de la zona comercial del municipi i es fa un regulació 

específica amb restriccions concretes per a tota aquesta zona. El PEOUU fixa una zonificació de la 

ciutat en 5 zones, segons grau de tolerància, i a més es defineix una zona amb determinacions 

d’usos específiques amb preferència d’aplicació sobre la regulació general establerta per a les 5 

zones; la zona Eix comercial. L’eix comercial que es delimita en el PEOUU inclou 36 carrers de Sant 

Boi dels districtes 3 (Barri centre), 2 (Marianao) i 3 (Els Vinyets-Molí Vell) tal i com es descriu en el 

plànol següent: 
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Plànol de l’eix comercial definit al PEOUU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretament els usos que queden regulats són els recollits en la taula següent13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del text de la 3a modificació del Pla Especial d’Ordenació d’Usos Urbans de Sant Boi. 

A efectes d’anàlisi creiem convenient subratllar l’efecte positiu que té regular determinats usos per 

evitar la discontinuïtat comercial en els principals eixos comercials de la ciutat. La discontinuïtat 

comercies és a grans trets: 

                                                 

13 Article 20 de la 3a modificació del PEOUU de Sant Boi. La regulació de la zona “Eix comercial” és present des 
de la primera redacció del pla especial. Tot i així, a efectes de l’anàlisi ens ocuparem exclusivament de la 3 
modificació que és la vigent.  

Usos prohibits a l'Eix comercial a la 3a modificació del PEOUU
Glasse Classe específica Descripció
B: Recreatiu. B1

B4

B5 

C: Comercials. C6 Locutoris.
C7 Estacions de serveis/benzineres.

D. Industrial i assimilable. D4 Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars (sub-epígraf 6.10 LIIAA).
D5

D6

D7 Tallers de reparació de petita maquinària (electrodomèstics i similars).
D8

E: Habitatge

G: Oficines-administratiu G1 Oficines amb horaris usuals només de matins (bancs i similars).
G2

Segons les disposicions recollides als articles 295 i següents de les NUPGM.

Oficines sense transacció comercial estricta (agències d’assegurances, 
agències immobiliàries, i similars).

J: Estacionament i garatge-
aparcament

Tallers de serralleria, muntatge de maquinària i similars (sub-epígraf 12.18b 
LIIAA).
Tallers de reparació de vehicles de motor i material de transport sense cabina 
de pintura (sub-epígraf 12.19b LIIAA).

Fusteries, ebenisteries i similars sense instal·lacions de pintura, envernissament 
o lacatge.
El definit a l'article 276 de les NUPGM. Inclou els apartaments turístics, definits 
a la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
D’acord amb el Decret 163/1998, de 8 de juliol, d’apartaments turístics, els 
apartaments turístics són habitatges i en conseqüència computen com a tals als 
efectes de calcular la densitat màxima d’una parcel·la.

Activitats de jocs i atraccions, segons regulació dels articles 14 i 15 (tret del punt 
e) del Decret 239/1999 esmentat.
Bars musicals, segons regulació dels articles 10 i 11.a del Decret 239/1999 
esmentat.
Resta d’activitats musicals, segons regulació dels articles 10 i 11.b a 11.e del 
Decret 239/1999 esmentat.
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 Tots aquells aspectes que trenquen la sensació d’estar situats en un espai homogeni, en 

aquest cas caracteritzat per l’existència de comerç. La discontinuïtat comercial es pot 

donar, doncs, per diferents raons, bona part de les quals per raons urbanístiques: 

- Usos en plantes baixes. 

- Enllumenat. 

- Mobiliari urbà. 

- Paviments. 

Per tant, els usos en plantes baixes són un aspecte clau per garantir la continuïtat comercial per 

garantir l’existència d’establiments comercials i de serveis en una distància relativament curta uns 

dels altres. 

En efecte, la modificació del PEOUU aprovada per l’Ajuntament de Sant Boi dóna resposta a la 

problemàtica de la continuïtat comercial bàsicament quan regula els usos en habitatge i aparcament 

en planta baixa, d’una banda, i els bancs, de l’altra, per dues raons: 

a. La concentració d’habitatge i d’aparcaments en plantes baixes trenquen de manera 

clara la continuïtat i concentració comercial i, a més, té un efecte negatiu per a les 

zones en qüestió difícilment reversibles perquè l’ús no és intercanviable ni a curt ni 

a mig termini. 

b. Els bancs i serveis financers tenen uns horaris d’obertura no compatibles amb els de 

la resta d’establiments de distribució comercial. Aquesta situació causa que en una 

franja horària important del dia, els baixos restin sense activitat i, per tant, amb un 

evident efecte negatiu per a la continuïtat comercial. 

En aquest sentit, però, l’ordenança reguladora dels usos no especifica de forma clara els motius 

pels qual es limiten els usos més amunt assenyalats. No hi ha cap justificació de tipus tècnic i 

conceptual per a la regulació dels usos de serveis en tota la zona de l’Eix comercial.  

D’altra banda, el mateix article que restringeix determinats usos als eixos comercials estableix dues 

excepcions que afecten els usos d’habitatge i aparcament, que són: 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del text de la 3a modificació del Pla Especial d’Ordenació d’Usos Urbans de Sant Boi. 

Classe Subclasse Excepció
D: Industrial i assimilable. D7 No es restringiran si són activitats complementàries a la principal, comercial.
E: Habitatge.

C) Aprovar l'exoneració en els supòsits previstos a l'article 299.5 de les NUPGM.

A) Autoritzar l'ús parcial d'aparcament en planta baixa, quan aquest no impedeixi 
totalment l'ús comercial dels locals amb façana a la via pública.
B) Aprovar la substitució de la previsió o la necessitat d'espais per a places 
d'aparcament, d'acord amb l'establert a l'article 299.6 de les NUPGM.

Excepcions als usos prohibits a l'Eix comercial a la 3a modificació del PEOUU

A) Si es tracta d'immobles de tipologia unifamiliar amb alçada real no superior a 
planta baixa + 1 planta pis i que el planejament vigent no permeti més alçada.

J: Estacionament i garatge-
aparcament

La reserva o necessitat d'aparcament se satisfarà en plantes de soterrani però 
excepcionalment la junta de govern de manera alternativa podrà:

B) En edificis que el Pla Especial de patrimoni protegeix, qualsevol que sigui el 
nivell de protecció definit, on les condicions de l'edificació existent impossibilitin 
l'ús comercial i així ho informin la Comissió de Patrimoni i el Consell de Patrimoni.
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A més, la disposició addicional tercera estableix més restriccions a l’aplicació de l’article 20 de la 

3a modificació del PEOUU de Sant Boi. Així: 

“En el casos següents, no seran d’obligat compliment les restriccions definides a l’article 20 

(article que regula l’eix comercial) de la present normativa:  

- En edificacions amb nivell de protecció integral A (definit al Catàleg i Pla Especial de Protecció i 

Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic -CAT i PEPRPA- i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació 

del Casc Antic –PEPRCA-, aprovat definitivament el 20/06/1990 i publicat al DOGC de 12/11/1990) 

quan l’aplicació de les determinacions d’aquest article 20 entrin en contradicció amb les 

restriccions pròpies d’aquest nivell de protecció.  

- En sòls que el planejament general hagi inclòs dins d’algun polígon d’actuació urbanística i 

l’aplicació de les determinacions d’aquest article 20 suposi modificar l’equilibri de beneficis i 

càrregues d’aquest polígon.”  

Així doncs,les restriccions de determinats usos a l’eix comercial de Sant Boi i les excepcions que 

afecten a les restriccions establertes, posen de relleu una clara problemàtica d’aplicació perquè, si 

bé d’una banda, es limita l’ús de l’habitatge i l’aparcament, d’una altra, se n’autoritza el seu ús 

segons uns paràmetres massa amplis i que, per tant, en cert sentit en limita la seva eficàcia 

reguladora. 

Aquesta situació de contradicció de criteris en aplicació d’un mateix propòsit és causa de la pèrdua 

de capacitat d’atracció comercial sobretot del Centre Històric (districte 1) perquè bona part de les 

promocions d’habitatge que s’hi fan no tenen baixos comercials.  

Amb tot sí que és cert que s’ha volgut resoldre amb una prevalència de criteris, amb la introducció 

de la ja citada disposició addicional tercera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En resum, el PEOUU de Sant Boi presenta dues limitacions: 

A. No queda justificat de forma expressa els motius pels quals es restringeixen 

determinats usos a la zona de l’Eix comercial. És a dir, cal justificar tècnicament la 

regulació. 

B. Hi ha excepcions a les restriccions per als usos d’habitatge i aparcament a l’Eix 

comercial que han restat eficàcia en virtut de la seva aplicació, sobretot, si tenim en 

compte que l’objectiu de la regulació específica a la zona comercial no és altra que la 

de potenciar la continuïtat comercial o, en altres paraules, no fomentar la proliferació 

d’usos que generin discontinuïtat comercial, com ha passat al Centre Històric amb 

l’habitatge i l’aparcament en planta baixa. 
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6.2.1 La Directiva de Serveis europea i la regulació dels usos comercials i de 
serveis. 

Tal i com hem vist en la introducció del POEC, l’ordenació del comerç i, per tant, la regulació de 

l’activitat comercial i terciària a Europa es veu afecta per la nova directiva de serveis. Aquest fet, 

per tant, condiciona la justificació de motius pels quals es pot regular la implantació de 

determinades activitats en plantes baixes. 

És així, doncs, que  ens remetem al ja exposat en l’apartat dedicat a aquesta qüestió com a punt de 

partida per a les futures regulacions i, concretament, justificacions d’instruments de regulació com 

són els plans especials d’ordenació d’usos urbans. 

Ara, doncs, serà moment de donar més importància a criteris com els de la continuïtat comercial o 

els relacionats amb la mobilitat, sostenibilitat i respecte al medi ambient. 
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6.3 SECTORS URBANS EN DESENVOLUPAMENT 

El planejament urbanístic de Sant Boi es desenvolupa a partir de modificacions successives del Pla 

General Metropolità de 1976. Ara, per tant, Sant Boi no disposa encara d’un text refós del PGM per 

al municipi situació que provoca una gran quantitat de projectes de modificació i una dificultat 

afegida per tenir una visió de conjunt de la planificació urbanística de municipi. 

Més enllà d’aquesta situació de caràcter tècnic, avui dia Sant Boi està en un moment de canvis 

importants que de bon segur afectaran la morfologia urbana de la ciutat i la situació relativa dels 

diferents districtes en relació uns dels altres. Òbviament, aquesta situació és un repte quant a la 

implantació d’oferta comercial a Sant Boi perquè es desenvolupen zones sense urbanitzar i, per 

tant, l’oferta de locals comercials pot augmentar substancialment en els pròxims anys. 

De manera anàloga els desenvolupaments urbanístics permeten la consolidació de noves zones 

residencials que poden implicar un augment de la població amb l’efecte positiu que aquest 

creixement pot tenir per al sector comercial. Com veurem més endavant la promoció d’habitatge de 

nova construcció a Sant Boi no ha estat la línia predominant al llarg dels darrers anys fet que ha 

provocat un creixement demogràfic baix i, fins i tot, en alguns anys una reducció de la població. Tal 

i com hem reflectit al capítol I, concretament a la taula d’evolució de la població a Sant Boi, hi ha 

hagut dos anys, 2004 i 2007, en què la variació interanual de la població ha estat negativa. 

En efecte, bona part del desenvolupament de la ciutat de Sant Boi s’ha fet en base a tres línies de 

treball14: 

a. Desenvolupament dels ambits de sòl urbanitzable programat definit al PGM. 

b. Consolidar la trama d’eixamples que hi ha al voltant del Centre Històric. 

c. Rehabilitació del nucli antic de Sant Boi. 

Ara, doncs, presentem a continuació els projectes urbanístics que estan o bé aprovats o bé en 

tràmit i que tenen especial interès a efectes d’anàlisi de la situació futura de Sant Boi de Llobregat. 

6.3.1 Projecte de reparcel·lació del Camí del Llor. 

El projecte de reparcel·lació del Camí del Llor està aprovat des de l’any 2005 i implica la 

urbanització d’un nou sector de 40.613 m² de parcel·les. La parcel·lació es fa en 4 subzones, una de 

les quals tindrà tot el sòl edificable ocupat per residències unifamiliars (planta+1), una altra 

combinarà unifamiliar i plurifamiliar (planta +1 i +2), i dues zones que estaran formades 

integrament per residències plurifamiliars (planta +4 o +5). Les obres d’edificació encara no han 

                                                 

14 Tot i així, també és cert que hi ha hagut desenvolupaments urbanístics importants com l’urbanització del 
Parc de la Munntanyeta. 
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iniciat el seu curs però en un termini molt breu ja es podran donar les llicències i, per tant, hi haurà 

llum verda per començar a edificar. 

Aquesta zona està avui dia fora de la Trama Urbana Consolidada definida al PTSEC (2006-2009). 

A continuació presentem un plànol sobre el qual es defineixen les zones on hi ha prevista reserva de 

sòl per a usos comercials. Concretament, hi ha reserva per a ús terciari de caràcter obligaori i no 

obligatori. La reserva de sòl per a usos comercials es troba ubicada en les parcel·les més properes a 

la rotonda. En total, hi ha previstos 10.890 metres de sostre comercial, dels quals 6.630 són 

obligatoris i 4.260 de no obligatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Sant Boi 

6.3.2 Modificació del PGM al sector de Fecsa-Endesa i Casernes a Sant Boi de 
Llobregat.  

La primera modificació del PGM que analitzem, la del sector Fecsa-Endea i Casernes, que està en 

fase d’avantprojecte, és el projecte urbanístic més important que hi ha avui dia a Sant Boi. Aquesta 

modificació del PGM implicarà un canvi fonamental en la configuració urbana de Sant Boi per 

l’efecte de suprimir la barrera física (no natural) més important del municipi amb el clar objectiu 

de reforçar la continuïtat dels diferents sectors urbans del municipi, en aquest cas els barris de 

Casablanca i Camps Blancs amb el sector de Vinyets-Molí Nou, és a dir amb el centre del municipi. 

Obligatori No obligatori
G1 + G2 1.051
L3 + L4 + L5 5.985
K1 811
M2 645
M1 + M3 + M4 + M5 2.398
TOTAL 6630 4.260

M² de sostre comercialParcel·la
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Per tant, aquest projecte implica l’urbanització d’un sector clau per al desenvolupament de la 

ciutat i que pot tenir efectes evidents en el paper o funció que juguen els barris de Sant Boi. 

 

 

 

 

 

 

A la modificació del PGM al sector Fecsa-Endesa i Casernes es reflecteix que un dels objectius 

prioritaris del projecte és consolidar la continuïtat urbana entre els barris de ponent de Sant Boi i 

els distictes del centre. 

D’altra banda, com ja hem apuntat més amunt, la provisió d’habitatge al municipi és ara una 

necessitat que el projecte dels sector Fecsa-Endesa i Casernes contribuirà a atenuar en el futur. 

Així, a la segona modificació del PGM al sector Fecsa-Endesa i Casernes implica un total de 16,2 

hectàrees de sòl urbanitzable i 17,5 de m² de sostre. Aquesta última xifra és superior que en la 

primera modificació (Δ del 8%) perquè l’índex d’edificabilitat és del 1,08 m² de sostre/m² i no del 

1,00 com es preveia anteriorment. Aquest increment en nombres absoluts implica 13.000 m² de 

sostre. Del total de metres n’hi ha 157.393 que es destinaran a sostre residencial15 per la qual cosa 

queden uns 26.364 metres de sostre per a usos no residencials, que representen 

aproximadament un 15% del total. Per tant, en aquest sector de desenvolupament hi ha projectats 

26.000 m² de sostre, dels quals una part es destinaran a usos comercials. El desenvolupament del 

projecte, que es formalitzarà mitjançant planejament derivat, es composa en 17 unitats 

morfològiques (illes), de les quals 16 tenen reserva de sostre edificable per a activitats, tal i com es 

pot observar en el plànol: 

 

 

 

 

 

                                                 

15 Hem de tenir en compte que d’aquest total n’hi ha 8.000 metres que són en concepte d’habitatge dotacional 
que no s’imputen en el còmput total de m² de sostre disponible. 

Distribució de sostre per illes
Sostre habitatge Sostre Activitats compatibles Sostre total Nombre habitatges

Unitat 1 4.905 470 5.375 56
Unitat 2 6.540 840 7.380 75
Unitat 3 5.920 240 6.160 68
Unitat 4 10.610 1.855 12.465 123
Unitat 5 10.335 1.325 11.660 120
Unitat 6 10.335 1.325 11.660 120
Unitat 7 10.605 1.855 12.460 123
Unitat 8 10.245 1.855 12.100 119
Unitat 9 6.005 780 6.785 71
Unitat 10 5.680 240 5.920 67
Unitat 11 16.240 1.870 18.110 195
Unitat 12 6.780 2.370 9.150 80
Unitat 13 10.345 4.740 15.085 125
Unitat 14 5.425 980 6.405 64
Unitat 15 7.675 2.710 10.385 91
Unitat 16 14.933 1.705 16.638 180
Total 142.578 25160 167.738 1677
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Un cop analitzades les xifres que ens donen una aproximació quantitativa a les possibilitats 

d’increment en l’oferta de superfície per a locals comercials, passem a fer una anàlisi qualitativa de 

les conseqüencies de la modificació del PGM en aquest sector de la ciutat que pot tenir en el 

comerç urbà. 

A grans trets, la planificació urbanística derivada del projecte contribueix a consolidar dos eixos 

urbans amb moltes possibilitats de consolidar-se com a eixos comercials. Concretament, es 

prioritzen dos eixos: 

 Eix del carrer 3 d’abril que connectarà els sectors d’est-oest. Aquest es tracta d’un eix de 

nova creació ja que implica l’obertura/prolongació del carrer per la zona que ara ocupa 

Fecsa-Endesa. 

 Eix de l’Avinguda 11 de setembre que millora urbanísticament bona part de l’eix que 

actualment discorre per sota de la caserna. 

Aquests dos eixos urbans a consolidar s’entrecreuen i, per tant, es reforça la potencialitat de la 

zona. A més, hem de tenir en compte que aquest punt està a pocs metres de distància de la zona de 

la Plaça de Catalunya i del Carrer de Francesc Macià, principal eix comercial de la ciutat, amb la 

qual cosa es pot produir un expansió important de l’activitat comercial en aquest conjunt urbà. 

A continuació hi ha una representació sobre plànol dels dos eixos: 

 

  Tram d’eix existent  Tram d’eix nou  Ús comercial. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la 2a modificació del PGM al sector Fecsa-Endesa i Casernes. 

La dotació comercial del sector en desenvolupament se situarà bàsicament al llarg de totes les 

cantonades del recorregut dels dos nous eixos (tal i com es pot observar al plànol dels nous eixos). 

La resta del sòl es destinaràs a ús residencial i a ús d’equipaments. 

Eix 3 d’abril 

Eix 11 de 
setembre 
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En resum, la modificació del PGM al Sector Fecsa-Casernes i Casernes implicarà una millora quant a 

la disponibilitat de superfície per a implantar comerços i, per tant, per millorar la dotació comercial 

de Sant Boi i un millora pel que fa a l’entorn urbà. A més, de l’increment en nombre d’habitatges. 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Modificació del PGM en l’àmbit del Saló Central. 

La modificació del PGM al Saló central es va aprovar definitivament el juliol de 2007. Aquesta 

modificació afecta la Carretera de la Santa Creu de Calafell (C-245) i el sector entre la carretera, el 

Carrer Cristòfor Colom i la Ronda de Sant Ramon. En el plànol que presentem a continuació es pot 

observar el sector afectat per la modificació. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aquest projecte implica consolidar una nova façana de la ciutat, tal i com passa amb la intervenció 

que s’està produint a Casablanca (com veurem més endavant), en el tram de la Carretera i 

consolidar una via d’accés important al municipi des de la Carretera del Prat. 

 En resum, la modificació del PGM al Sector FECSA-Casernes implica: 

1. Disponibilitat nova de 26.000 m² de sostre per a ús terciari (15% del total de 

sostre edificable. 

2. Construcció de 142.000 m² de sostre per a habitatges de preu assequible i de 

mercat que impliquen 1.677 noves llar a Sant Boi. 

3. Configuració de 2 eixos urbans nous amb baixos comercials que donaran oferta 

als veïns i que conformaran un continu amb el principal eix comercial de Sant Boi, 

format pel Carrer Francesc Macià i la Plaça Catalunya (Mercat de Sant Jordi). 
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L’àmbit d’actuació de la modificació afecta una superfície total de 48.733 m² de sòl. La zona 

afectada està només parcialment urbanitzada, al voltant del CAP, i la resta és sòl obert que fins 

avui dia s’ha utilitzat com a aparcament de vehicles. 

Pel que fa a l’edificabilitat del sòl urbà, la modificació del PGM al Saló Central preveu un total de 

26.000 m² de sostre, dels qual n’hi ha una reserva per a ús terciari que equival a 3.000 m² de 

sostre. Pel que fa a l’habitatge la provisió és de 215 habitatges (65 habitatges de protecció oficial, 

107 de concertat i 43 de renda lliure) i a més n’hi ha 110 en règim d’habitatge dotacional. 

La reserva de sòl per ús terciari és la que es correspon a la zona de volumetria específica que es 

correspon a la clau 18. En aquesta zona els usos permesos són: habitatge, terciari i aparcament. Els 

usos destinats a terciari segons estableix l’article 5.1 de la modificació són: 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la modificació del PGM al Saló Central i de la 3a modificació del PEOUU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria de la MPGM. 

Pel que fa als usos recreatiu (B) estaran subjectes al que estableix l’article 17 de la 2a modificació 

del PEOUU (es correspon igualment a l’article 17 de la 3a modificació del PEOUU avui vigent) que 

incorpora restriccions per a la zona de tolerància tercera, que es correspon amb la zona del Saló 

Central. Les restriccions són les següents: 

Ús terciari segons Article 5.1 de la Normativa Urbanística de la modificació del PGM al Saló Central
Classe Subclasse Descripció
Ús comercial C

C1 Agències de viatge i similars.
C2 Oficines comercials amb magatzem regulador (com els punts de recollida de bugaderies, etc.).
C3 Bugaderies no industrials i instal·lacions de neteja en sec.
C4

C5 Locals en que, mitjançant preu, es possibilita la connexió a internet.
C6 Locutoris.
C9 La resta d’establiments comercials.

Ús Oficines G El definit a l'article 279 de les NUPGM, pel qual s'estableix la següent classificació:
G1 Oficines amb horaris usuals només de matins (bancs i similars)
G2

G3

G4 Dependències administratives de les administracions públiques.
G5 La resta d’establiments inclosos a la definició abans esmentada.

Ús Recreatiu B

B1

B2

B3

B4 Classe B4: Bars musicals, segons regulació dels articles 10 i 11.a del Decret 239/1999 esmentat.
B5

B6 Classe B6: Establiments de prostitució, segons regulació de l’article 3 del Decret 217/2002.

A partir de la definició dels articles 2 i 3 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments 
comercials i de l'article 278 de les NUPGM i als efectes que interessen al present Pla especial, 
s'estableix la següent classificació:

Establiments de venda de pa o pastes amb degustació, sempre que l’horari de tancament sigui com 
a màxim les 22 hores.

A partir de la definició del Títol III del Decret 239/1999 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el catàleg dels 
espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990 i del 
Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la 
prostitució s'estableix la següent classificació:

Oficines sense transacció comercial estricta (agències d’assegurances, agències immobiliàries, i 
similars).
Consultoris mèdics sense tractament als malalts ni aparells de raigs X o similars (amb radiacions 
ionitzants).

Activitats de jocs i atraccions, segons regulació dels articles 14 i 15 (tret del punt e) del Decret 
239/1999 esmentat.
Activitats de restauració, segons regulació dels articles 12 i 13 del Decret 239/1999 esmentat. 
Restaurants.
Classe B3: Activitats de restauració, segons regulació dels articles 12 i 13 del Decret 239/1999 
esmentat. Bars i restaurants-bars.

Classe B5: Resta d’activitats musicals, segons regulació dels articles 10 i 11.b a 11.e del Decret 
239/1999 esmentat.
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a) Els usos de les classes B1 i B4 només s'admeten a la planta baixa o en edificis únics i 

exclusius per l'activitat, i sempre que les finques en que s’ubiquin donin façana a espais 

públics d'amplada superior als 7 m.  

b) Els usos de les classes B4 i B5 només seran admesos amb una superfície útil inferior a 150 

m2.  

c) Els usos de les classes B5 no s'admeten en finques que donin façana a espais públics 

d'amplada inferior a 7 m.  

Pel que fa a la millora de la mobilitat, tal i com hem dit més amunt aquest punt de la ciutat és un 

nus que dificulta molt la mobilitat en vehicle, sobretot a la Plaça d’Europa perquè els únics carrers 

a través dels quals es pot accedir al tronc central de la C-245 són Balmes i Joan Bosco, per la resta 

de carrers només es pot accedir als laterals de la Carrertera. Doncs, en aquest sentit, la proposta de 

modificació del PGM preveu les següents actuacions: 

 

És interessant, doncs, veure com la modificació urbanística del Saló central aporta solucions als 

problemes de mobilitat de la zona, sobretot, pel que fa a l’accessibilitat i evacuació de vehicles del 

nucli de la ciutat en tot el tram que transcorre entre la Ronda de Sant Ramon i la Rotonda de 

Parellada. Recordem que en la part de les entrevistes als comerciants, concretament als de 

l’Associació de Comerciants “El Carrer”, es posava de manifesta les problemàtiques a nivell de 

mobilitat que es produïen en aquesta zona de la ciutat. 

 

 En resum, la modificació del PGM en el sector Saló té efectes interessants en dues 

direccions: 

 Hi ha un increment de l’oferta de baixos per ús terciari en 3.000 m². 

 Es promou una millora quant a la mobilitat en vehicle rodat en un dels principals 

accessos al municipi. 

Accés al tronc central de 
la C-245 des del Carrer 
Francesc Macià. 

Connexió directa del 
Carrer Jaume Balmes a 
la Carretera del Prat. 

Prolongació del Carrer 
Albéniz i Viladecans. 
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6.3.4 Modificació puntual del PGM al barri de Casablanca. 

La modificació del PGM al barri de Casablanca es va aprovar definitivament el 7 de març de 2007. El 

barri de Casablanca limita entre els carrers Màlaga, de la Joventut, Ronda de Sant Ramon i la C-245. 

Es tracta d’un barri en què s’està impulsant un projecte del Programa de Barris i àrees urbanes 

d’atenció especial de la Generalitat de Catalunya (Llei de Barris), el Pla de Millora Integral de 

Casablanca (PMIC) iniciat l’any 2006. Per tant, aquesta modificació del PGM té per objectiu 

complementar les actuacions que ja s’impulsen des del PMIC amb l’objectiu de fer realitzables les 

actuacions previstes. 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius de la modificació del PGM a Casablanca: 

 Millorar els accessos a Casablanca i “obrir” el barri a l’exterior. Efectivament, un dels 

principals problemes del barri és que està configurat com un espai urbà que viu d’esquenes 

als seus voltants, amb la qual cosa genera sensació de replegament en si mateix i, per tant, 

d’aïllament en relació a la resta del municipi. Situació d’aïllament que es veu reforçada per 

l’existència de les casernes militars i de la subestació de Fecsa entre Casablanca i el barri 

de Vinyets-Molí Vell. 

 Ampliació del sòl qualificat de zona verda. 

 Regular els usos en plantes baixes i definir una densitat màxima (mancança del 

planejament vigent). 

Si a la modificació del PGM de Casablanca i les actuacions en el marc del PMI hi afegim les 

intervencions ja analitzades del Sector Fecsa-Endesa i Casernes i del Sector Saló Central la 

configuració del barri i la seva relació amb la resta del municipi es veurà radicalment transformada. 

En aquest sentit, el primer punt a subratllar, és l’oportunitat de millora que aquestes actuacions 

urbanístiques obren per al barri, per als seus veïns i per al conjunt del municipi de Sant Boi de 

Llobregat. 

Les actuacions de la modificació del PGM amb caràcter més rellevant a efectes del POEC de Sant Boi 

són les següents: 
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 En primer lloc, és important destacar les modificacions de la zonificació del Barri. Així, al 

sector Fènix  (veure plànol) es vol resoldre l’existent canvi de cota entre la C-245 i el Carrer 

de Viladecans i l’existència de moltes zones mortes (espais residuals) entre els edificis amb 

l’objectiu de crear un espai urbà més agradable. En aquest mateix sentit, també s’ampliarà 

la zona verda en aquest sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amb l’objectiu “d’obrir el barri” una de les actuacions que pot millorar la situació del 

comerç és la creació de l’eix viari (prioritat invertida) entre la Carretera C-245 i el Mercat 

Municipal de Torrelavila. Aquest eix permetrà anar d’una part del barri a l’altra (sud-nord) 

per un mateix eix viari amb prioritat per a vianants. Aquesta actuació implica obrir carrer a 

la zona que ara ocupa el camp de Futbol de Casablanca (que s’ubicarà en una altra zona). 

A més, s’obre un nou carrer entre els carrers Málaga i Coín que seria la continuació del 

Carrer Ignasi Barraquer. A més s’obriria tota la zona de Parellada per crear una nova façana 

davant la Ronda de Sant Ramon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eix Vianants 

Nou Eix 

Façana Nova 
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 Regulació dels usos en planta baixa. Tal i com es reflecteix al text de la modificació 

puntual del PGM al barri de Casablanca, més d’un 50% de locals en plantes baixes estan 

tancats i, per tant, es troben en situació d’inactivitat. En aquest sentit, s’especifica que les 

característiques del barri “amb un caràcter clarament residencial i amb poca continuïtat 

urbana, ha provocat que molts d’aquests locals no tinguin una sortida ni com a comerç, 

oficines o magatzem”, situació que sumada a la dificultat d’accés a l’habitatge estaria en 

l’origen de la reconversió de locals en habitatge. Amb la modificació del PGM es vol 

preservar l’oferta de locals comercials per garantir una dotació d’oferta suficient per als 

veïns del barri. La regulació vol donar prioritat a les zones amb certa concentració, Carrer 

Badajoz i Plaça Montalbán, però també en altres carrers o interiors d’edifici on hi pot haver 

substitució de baixos comercials per habitatge en planta baixa. 

Un dels instruments per acomplir amb aquest objectiu és concretar una densitat màxima 

per evitar la transformació de locals comercials en habitatge en planta baixa, situació 

que no es donava en la planificació vigent. Tal i com s’especifica, amb la concreció d’una 

densitat màxima “s’assegura que es complirà amb la determinacions de la llei respecte a 

l’increment de les reserves d’espais lliures i equipaments que comporta tot increment de 

densitat” i, per tant, “el nombre de màxim de locals susceptibles a canviar l’ús segons 

normativa urbanística”. Per tant, un dels aspectes fonamentals de la modificació és fixar 

les condicions per millorar i potenciar la continuïtat comercial a Sant Boi de Llobregat a 

través de la no admissió dels canvi d’ús d’un local a un habitatge en planta baixa. 

Plànol d’ordenació d’usos admesos segons el que estableix la modificació del PGM: 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest plànol podem observar com hi ha una part del sòl que és de reserva per a ús de 

terciari, però a més veiem com es delimiten els fronts en què no s’admet el canvi d’ús de 

local a habitatge. A més, hi ha una restricció en els casos en què es permeti el canvi d’ús a 

habitatge ja que s’estableix, en aquest supòsit, que el propietari del local haurà de cedir un 

10% del valor de l’increment de l’aprofitament derivat del canvi d’ús, és a dir, de la 

plusvàlua obtinguda, més les despeses d’obtenció i urbanització de l’increment de zona 

verda motivat pel major nombre d’habitatges i les despeses de gestió associades. Aquesta 
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aportació amb caràcter obligatori es destinarà a conservar o ampliar el patrimoni públic de 

sòl. 

Recordem, igualment que en la modificació del PGM al barri de Casablanca la definició d’ús 

terciari és exactament la mateixa que en el cas del Saló Central. Per tant, a efectes de 

descripció de l’ús terciari ens remetem al quadre-resum de la pàgina 53. Tanmateix, 

s’especifica que en els àmbits per a ús de terciari s’hi prohibeix expressament els usos de 

magatzem o d’aparcament i d’aquells usos vinculats a la presència i trànsit de vehicles 

(tallers de reparació, rentat de vehicles). L’aparcament en aquestes zones només es permès 

en plantes soterrades. 

 

 

 

 

 

6.3.5 Modificació puntual del PGM a Ciutat Cooperativa i Molí Nou. 

Al barri de Ciutat Cooperativa-Molí Nou està en fase de tramitació una modificació del PGM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Els principals objectius d’aquesta modificació són: 

 Millorar l’accessibilitat al barri des de l’estació de FGC i des de la carretera de Sant Vicenç 

dels Horts (BV-2001). 

 Millorar la connectivitat interna entre Ciutat Cooperativa i Molí nou i d’aquest sector en el 

seu conjunt amb la resta del municipi. 

 En resum, a la modificació del PGM de Casablanca hi ha actuacions que poden millorar i 

potenciar l’oferta comercial al barri: 

 Creació d’un eix viari que vertebrarà el barri i millorarà l’entorn urbà. 

 Reserva de sòl per a ús comercial i una aposta decidida per preservar els locals 

comercials existents sobretot en els carrers amb major concentració comercial. 
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 Eliminació de barreres arquitectòniques. 

 Instal·lació d’ascensors als edificis. 

 Fer una bossa d’habitatge en algun dels sistemes de protecció. 

 

 

 

 

 

Avui dia, l’Ajuntament de Sant Boi ha sol·licitat una Àrea Residencial Estratègica (ARE) per a la 

zona de la Ciutat Cooperativa que es troba ubicada a la Riera de Can Solé. Amb aquesta actuació 

d’edificació d’habitatge, del qual un mínim del 50% ha de ser en règim de protecció oficial, es vol 

millora al mateix temps la permeabilitat del barri amb la definició de tres eixos que vertebrin el 

barri tant en sentit longitudinal (Carrer Eduard Toldrà- des de l’estació de FGC fins a la Ronda de 

Sant Ramon) com transversals (Carrer de Pau Casals des de Lluís Companys fins a la plaça de Sant 

Joan Sanromà Fornt i Carrer Ventura Gasol des de Lluís Companys fins a Frederic Monpou). 

La ARE delimitarà un perímetre d’urbanització residencial d’alta densitat. Aquest projecte es 

desenvoluparà en forma de Pla Director Urbanístic.  

 

 En aquest sentit, doncs, tot i que no hi ha actuacions específiques que afectin el comerç sí 

que hi ha proposades millores quant a la mobilitat i accessibilitat urbana per als veïns del 

barri aspecte clau per afavorir un entorn més idoni per al correcte funcionament del comerç 

urbà de barri i que, per tant, cal tenir en compte a l’hora de fer propostes per al barri de 

Ciutat Cooperativa. 
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6.3.6 Pla parcial residencial “entorn de la colònia Güell”.  

El pla parcial residencial de l’entorn de la colònia Güell està en fase de tramitació. El sector 

objecte del pla parcial es troba situat en terme municipal de Sant Boi de Llobregat i de Santa 

Coloma de Cervelló. En aquesta zona es vol desenvolupar un nou espai residencial però que a l’hora 

també compti amb ús comercial, tal i com s’especifica a la memòria del pla. Per tant, en aquest 

sector en desenvolupament urbà hi ha previsió de garantir uns mínims de sostre edificable per a 

usos comercials. 

Entre d’altres objectius o criteris d’actuació que regeixen el pla, en volem destacar dos que per la 

seva importància en relació al model de comerç urbà és necessari tenir en compte. 

 El principi de a compacitat que té per objecte, tal i com diu el pla parcial, “garantir un 

espai socialment cohesionat, físicament ben relacionat i urbanísticament ben integrat al 

Sistema nucli de Santa Coloma – Colònia Güell – Sant Boi” i que per tant, té en compte la 

integració de diferents usos urbans en un mateix sector. 

 El principi de la diversitat funcional que té per objecte establir “les condicions que 

garanteixin la relació i l’intercanvi entre els seus residents i d’aquests amb la resta del 

municipi. La diversitat funcional que incorpora la mixtura tipològica en l’habitatge i l’escala 

en l’equipament, ha de garantir la plena integració dels nous residents i les funcions 

diversificades d’atenció social, cultural, educativa, etc... i, a la vegada, ha d’afavorir la 

implantació de les altres activitats comercials que fan ciutat”, és així que es posa en valor 

la importància del comerç en la proposta.  

Quant a la superfície de sostre total, el pla especial defineix que la disponibilitat és de 118.275 m², 

dels quals n’hi ha 10.540 que són per a terciari, aproximadament, un 9% de la reserva de sostre. 
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En total hi ha 14 parcel·les que tindran reserva de sòl per a ús terciari, tal i com es reflecteix la 

taula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla parcial a l’entorn de la Colònia Güell. 

6.3.7 Modificació puntual del PGM al sector Camí Vell de la Colònia Güell 

La modificació puntual del PGM al sector Camí Vell de la Colònia Güell es va aprovar definitivament 

el 13 d’abril de 2007. 

L’àmbit d’aquesta modificació afecta un sector de sòl al Camí vell de la colònia Güell, el qual ocupa 

una superfície de sòl urbà no consolidat (9.636 m²) entre el Molí Nou i els terrenys de l’hospital 

psiquiàtric on s’edificaran les instal·lacions del nou hospital de Sant Boi (de caràcter subcomarcal). 

Plànol de situació: 
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En aquest sector, concretament al Carrer Frederic Mompou hi ha dos blocs d’habitatge en règim de 

protecció oficial que ja estan executats. Els habitatges de renda lliure planificats en aquesta zona 

encara no s’han executat. 

Més enllà d’aquesta situació la modificació del PGM en aquest sector implica una actuació sobre una 

superfície de 9,136 m² de sòl urbà no consolidat que es distribueix segons: 

Viari 4.451 m² 46%
Espais lliures 3.088 m² 32%
Equipament 860 m² 9%
SÒL PÚBLIC 8.400 m² 83%
Residencial 1.236 13%
SÒL PRIVAT 1.236 13%

Sòl d'aprofitament 
privat

Reserves de sòl 
públic

 

A més hi haurà un total de 2.669 m² de sostre per a habitatge protegit de règim general. El sòl 

d’aprofitament privat és zona subjecta a ordenació volumètrica clau 18b del PGM (planta baixa més 

4 pisos). 

El nou hospital de Sant Boi tindrà una capacitat per a 230-270 llits i ja està en fase d’execució i a 

finals de 2009, previsiblement, ja es podrà inaugurar i entrarà en funcionament. L’hospital serà de 

caire generalista però amb especial incidència en l’especialitat materno-infatil. 

A més, hem de tenir en compte que en aquest sector hi ha reserva de sòl per a ús terciari situat en 

una zona amb blocs grans de cases. 

 

 

 

 

 Per tant, en definitiva, aquesta actuació té, entre altres, un doble objectiu: d’una banda 

permetre la implantació de l’hospital subcomarcal de Sant Boi i, de l’altra, tenir sòl 

edificable per a construir habitatge i cobrir part de les necessitats de demanda existents. És 

important, doncs, subratllar que la combinació de nou habitatge i l’emplaçament del nou 

hospital subcomarcal de Sant Boi fan que la zona tingui especial interès pel que fa al comerç.  
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6.4 PLA DE MILLORA INTEGRAL DE CASABLANCA (2006-2009) 

El Pla de Millora Integral de Casablanca com ja hem introduït en l’apartat destinat a la modificació 

del PGM al barri de Casablanca és un projecte de la Llei de Barris del DPTOP de la Generalitat de 

Catalunya que té com a principal repte emprendre les reformes urbanes necessàries per fer de 

Casablanca un barri més permeable i accessible en els seus fronts per obrir-lo a la ciutat i acabar 

amb el seu aïllament. L’ajut per a Casablanca es va resoldre el 27 de juliol de 2005. El pressupost 

del projecte és de 24,4 milions d’€, dels quals 13,4 milions d’€ són en concepte d’ajuts i 11 milions 

en actuacions no subvencionables. 

El PMIC incorpora una actuació concreta per impulsar un programa de dinamització comercial al 

barri de Casablanca. Tot i això el programa de dinamització comercial no és una actuació 

subvencionable en el marc dels fons de barris. A continuació reproduïm la fitxa de l’actuació per 

conèixer-ne els seus objectius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla de Millora Integral de Casablanca. Projecte d’intervenció. Abril/novembre de 2005. 
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Algunes de les actuacions en l’àmbit de la dinamització comercial ja estan en fase d’execució i, per 

tant ja s’ha pogut tenir els primers resultats. El primer de tots i el més important la constitució de 

l’Associació de comerciants de Casablanca. A més, s’han realitzat jornades de formació amb 

l’objectiu de modernitzar i millorar l’estat dels comerços així com també per desenvolupar un 

treball associatiu eficaç i ben orientat cap a l’actuació. Actualment i de manera periòdica se 

celebra el cafè del comerç per debatre els aspectes que els preocupen com per plantejar qüestions 

importants per al barri. A més a més, l’associació rep l’assessorament d’un dinamitzador comercial 

amb l’objectiu de professionalitzar l’estructura de gestió de l’associació i impulsar les campanyes 

necessàries per donar a conèixer el comerç del barri. 

En aquesta mateixa direcció una de les apostes del barri es vincular el comerç de proximitat amb 

les particularitats del barri per tenir d’aquesta manera un element distintiu en relació a la resta de 

comerç del municipi. Així, un dels elements més característics del barri són els Gegants i els Diables 

i el teixit associatiu que hi ha al seu voltant.  

 

 
 En resum, Casablanca és un barri que experimentarà en el futur una radical transformació a 

nivell urbanístic, com ja hem pogut analitzar en l’apartat dedicat a les modificacions del PGM, fet 

que suposarà una millora de la qualitat del barri i permetrà sortir de l’aïllament al qual s’ha vist 

abocat durant anys. A més, cal destacar que amb molt encert aquest procés de regeneració urbana 

anirà acompanyat d’un enfortiment del capital social del barri com és en el cas del comerç, amb la 

constitució d’una nova associació al barri, a hores d’ara ja en funcionament. La suma de les dues 

línies d’actuació obre possibilitats de millora per al conjunt del barri i per als seus veïns i veïnes. 
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6.5 PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
(2007-2012) 

El PLH de Sant Boi (2007-2012) es va aprovar el 19 de març de 2007 és l’instrument que ha de 

permetre potenciar i ampliar l’oferta d’habitatge i facilitar-ne l’accés als col·lectius amb més 

dificultats16. 

Les actuacions que es deriven del PLH parteixen de la següent situació: 

 Existeix un desequilibri entre oferta i demanda pel que fa a l’oferta d’habitatge de lloguer i 

pel que fa als preus en relació a la renda familiar disponible. 

 Un 55% de la demanda necessitarà en el futur algun tipus d’ajut pel que fa a l’accés a 

l’habitatge. 

 1.678 habitatges requeriran d’algun tipus d’ajut per accedir a l’habitatge. 

 Hi ha mancança d’habitatges d’1 i 2 habitacions. 

A partir d’aquesta situació es defineixen els objectius del PLH (2007-2012). 

1. Incrementar l’habitatge de lloguer. 

2. Incrementar els habitatges d’1 o 2 habitacions. 

3. Millorar la distribució territorial de l’habitatge i barreja de règims dins els sectors. 

4. No contradir el model de ciutat compacta. 

En total, en el marc de les actuacions derivades del PLH (2007-2012) es faran 1.689 habitatges 

segons la següent distribució. 

 

 

 

 

Font: Ajuntament de Sant Boi. 

A més, en el planejament urbanístic hi ha reserves de sòl residencial per a un total de 1.855 

habitatges. Per tant, entre el PLH i el planejament la previsió de creixement en nombre de llars 

és de 3.544. 

                                                 

16 Tal i com es recull al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2004-2007. 

 

Habitatges 
de preu 

concertat

Habitatges 
de 

protecció 
oficial

Habitatges 
dotacionals

Borsa de 
mediació  
lloguer 
social + 

ajuts 
directes Total

Venda 448 472 - - 920
Lloguer - 123 446 200 769
Total 448 595 446 200 1.689
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A continuació tenim un plànol amb la localització dels sectors amb reserva de sòl per a habitatge 

assequible de protecció oficial o règim concertat i les reserves de sòl per a habitatge dotacional 

públic: 

 

 

 

Sectors de planejament amb reserves de sòl  

per a habitatge assequible i de renda lliure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del conjunt d’habitatge de nova construcció ja sigui en règim d’habitatge de protecció oficial, en 

règim concertat, dotacional públic o de renda lliure bona part es farà en els 3 sectors que hem 

analitzat en més detall: el sector Fecsa-Caserna, el sector Saló Central i el sector Casablanca. És 

així, doncs, que 2.405 habitatges es faran en aquests sectors d’intervenció urbanística, 1.185 dels 

quals seran habitatges assequibles (70% del total d’habitatge assequible previst al PLH) i 1.220 de 

renda lliure (66% del total d’habitatges de renda lliure previstos en el nou planejament. A 

continuació hi ha un resum: 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament. 

 
Habitatges 

de preu 
concertat

Habitatges 
de 

protecció 
oficial

Habitatges 
dotacionals

Total 
assequible

Renda 
lliure

Total 
assequible 

+ lliure
Saló Central 107 65 110 282 43 607
Caserna-Fecsa 299 427 115 841 1.142 2824
Casablanca 24 26 12 62 35 159
Total 430 518 237 1185 1220 3590
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Aquestes dades són rellevants per tenir en compte l’increment de població que es produirà en 

aquests tres sectors que com hem dit tenen un especial interès des de l’òptica de la dotació 

comercial de Sant Boi. A més, són dades importants a l’hora de tenir en compte les tendències de 

creixement de població en el futur i de les necessitats derivades en aquest cas de compra i consum. 

6.6 ACTUACIONS AL CENTRE HISTÒRIC DE SANT BOI: HISTÒRIA, 
CULTURA I COMERÇ 

6.6.1 Introducció. 

Al Centre Històric de Sant Boi hi ha una modificació del PGM i un Pla de Millora Urbana, els dos en 

fase de tramitació, que afecten en algun sentit la seva configuració i també el comerç. 

Concretament parlem de: 

 2a modificació del PGM en l’àmbit del Nucli Antic i part de Marianao. 

 Pla de Millora Urbana al Sector Canal de la Dreta i Villa Rosita a Sant Boi de Llobregat. 

Sector Oasi. 

Al marge d’aquestes modificacions hem identificat algunes actuacions previstes al Centre Històric 

que poden tenir especial incidència en el futur del barri i del seu comerç i que són les que 

analitzarem en els subapartats que hi ha a continuació. 

En primer lloc, però, no volem oblidar que el Centre Històric de Sant Boi té una especial 

importància en el conjunt de la ciutat bàsicament per la seva història. En efecte, el Centre Històric 

es tracta d’un conjunt urbà format per una gran quantitat de cases catalogades (Can Barraquer, Cal 

Ninyo, Can Torrents i cases d’estil modernista), l’Església Parroquial de Sant Baldiri, les Termes 

Romanes, el Castell, el Museu d’Història de la Ciutat i els dos Ateneus. A més d’Història, alguns 

d’aquests equipaments són ara espais destinats a fer programació cultural contemporània. És així, 

doncs, que bona part de l’activitat turística i cultural del municipi té en el Centre Històric la seva 

ubicació principal. 

Tanmateix, com ja hem pogut observar en altres blocs del present estudi, l’oferta comercial de la 

zona és força baixa. Aquesta situació ha anat empitjorant a través dels anys amb conseqüències 

clarament negatives en relació a l’atractivitat de la zona tant de veïns del municipi com de no 

residents. 

Abans de passar a analitzar les actuacions concretes destaquem un altre punt important pel que fa a 

les característiques del Centre Històric, el Riu Llobregat. El riu és segurament el gran oblidat de 

Sant Boi. Tot i això, ara ja hi ha prevista una intervenció de millora paisatgística que implicarà, per 

primera vegada, un accés directe des de les Termes Romanes a través d’un pont. A més, aquesta 

actuació anirà acompanyada amb una millora del circuit paral·lel al riu que inclourà un carril 

bicicleta que connectarà amb la zona nord del municipi, és a dir, amb Ciutat Cooperativa. També hi 
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ha previst crear un centre d’interpretació del riu que lògicament serà un complement a l’oferta 

turística i cultural existent a Sant Boi. 

És per tots aquests motius que dediquem tot un apartat a analitzar les actuacions previstes i les 

possibilitat de millora quant a oferta comercial. Hem de tenir en compte que és un barri molt 

important en el conjunt del municipi i que cal fer tot el possible per consolidar el barri com una 

zona comercial atractiva. Recordem que Sant Boi fa anys era una ciutat important a nivell cultural 

(5 cinemes, dos ateneus, etc.) i que donava oferta a bona part de la comarca (Viladecans, Gavà, 

Castelldefels, etc.). Per tant, les actuacions que ja plantejades sobre la taula van dirigides a fer de 

Sant Boi novament una ciutat dinàmica i activa. 

6.6.2 Actuacions urbanístiques al Centre Històric. 

Al barri del Centre Històric s’hi ha executat un pla integral de revitalització urbana que en cert 

sentit no ha tingut encara avui dia uns efectes netament positius per a l’estructura i la composició 

de l’oferta comercial. L’origen d’aquestes actuacions es remunten a un congrés ciutadà que es va 

fer l’any 1997 per analitzar la problemàtica derivada de la degradació del barri, sobretot, des d’un 

punt de vista comercial. Per tant, el futur del barri és una aspecte que preocupa com a mínim des 

de fa 10 anys. Després d’aquest punt d’inflexió, ja durant els anys 1998 i 1999, s’inicia el Pla del 

Puig del Castell. 

Més enllà d’aquest punt, avui dia, ja són visibles algunes de les intervencions que s’han dut a terme 

al Centre Històric. Entre d’altres actuacions relacionades amb la millora de l’habitatge al barri i de 

les façanes per preservar el barri, destaquem que hi ha hagut una aposta decidida per millorar les 

condicions de mobilitat interna. En aquest sentit s’ha renovat en bona part, en els llocs on ha estat 

possible, la pavimentació dels carrers per facilitar el trànsit a peu per la zona. Concretament, ja hi 

ha dues fases executades per fer carrers de prioritat invertida, és a dir, vianantitzats i per arranjar-

ne d’altres. En primer lloc, s’han arranjat bona part dels carrers del Puig del Castell (zona del nucli 

sense activitat comercial des de fa temps) i s’ha vianantitzat part de la Pobla Arlovina, és a dir, la 

zona dels carrers Major, Vermell, O’Donnell, Riereta, Plaça de l’Ajuntament i la Rambla de Rafael 

Casanova. També hi ha prioritat per a vianants a la Plaça del Mercat Vell. 

Actualment, ja hi ha una noves fase projectada que afectarà els  carrers Jaume I, Rutlla i Lluís 

Castells i la Plaça Cap de la Vila. D’aquesta manera anirà guanyant espai la zona urbana del Centre 

Històric amb prioritat de pas per a vianants i es donarà major continuïtat al tram urbà ja consolidat. 

Aquestes actuacions urbanístiques haurien de millorar la situació del barri i del comerç propi però 

de moment els efectes positius en aquesta direcció encara no són presents. Recordem que en la 

part qualitativa de l’estudi bona part dels comerciants de la zona qualificaven de molt dolenta la 

situació del comerç al barri i remarcaven la manca de resultats dels projectes iniciats en el passat 

per millorar la qualitat del barri. 
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Més enllà de les millores urbanes a nivell interior el barri encara presenta problemes quant a l’accés 

en vehicle i a dotació de places d’aparcament. 

6.6.3 Antic Ateneu i l’Ateneu Familiar. 

L’Antic Ateneu de Sant Boi és un punt de la ciutat i del Centre Històric que té un valor històric per 

al conjunt de santboians i santboianes. A més té una importància notable per la seva ubicació, al 

costat de l’Ajuntament de Sant Boi i de l’estació de FGC, i per la quantitat de sòl que ocupa, uns 

6.500 m² de sòl. És per aquests motius que el destí de l’Ateneu és un factor important cara el futur 

del municipi.  

En aquest sector ja hi havia un pla urbanístic però que està anul·lat per sentència. La propietat de 

l’immoble està en mans privades (abans ho era de l’Associació Santboiana) i, per tant, encara hi ha 

negociacions entre Ajuntament i els propietaris. Ara, doncs, ens trobem en un moment en què hi ha 

propostes diverses sobre els usos que ha d’acollir aquest espai de 6,5 hectàrees de sòl situat al 

Centre Històric de Sant Boi. Entre les propostes que es discuteixen, bona part estan relacionades 

amb els equipaments culturals i amb els equipaments per celebrar actes. 

En tot cas, sí que sembla convenient tenir en compte aquest equipament per al futur del barri i del 

seu comerç amb l’obejctiu de buscar sinèrgies entre oci, cultura i activitat comercial. 

D’altra banda, hi ha un segon ateneu al barri, l’Ateneu Familiar que es troba ubicat al Carrer de la 

Pau. Es tracta, igualment, d’un equipament privat però amb una clara vocació de servei públic. En 

el passat va ser un espai amb molta activitat lúdica i que cal tenir en compte per al futur de la 

zona. Amb tot, el Carrer de la Pau no és un carrer que permeti moltes modificacions i/o 

adaptacions pel que fa a l’espai que ocupa l’Ateneu. 

6.6.4 El sector Oasis. 

El sector de l’Oasis és una pastilla de sòl de titularitat pública que es troba situat entre els carrer 

de Sant Pere, el carrer de Llevant i el carrer de Bonaventura Calopa. Per tant, es tracta d’una 

façana de la Ciutat. En aquest sentit, és interessant veure com es fan diverses actuacions a la ciutat 

per millorar-ne les façanes, com és el cas del Sector Fénix al barri de Casablanca . 
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En aquest sector hi ha en tramitació un Pla de Millora Urbana, el del sector Canal de la Dreta i Villa 

Rosita que abraça un altre sector molt a prop de l’Oasis. A través d’aquest pla de millora urbana es 

vol desenvolupar la 2a modificació el PGM del Nucli Antic i part de Marianao. 

Abans d’entrar en detall en el sector Oasi, és important remarcar que a través d’aquest Pla de 

Millora Urbana es vol ordenar l’edificació de la zona. Concretament, hi ha dues zones de clau 18 

que permetran la implantació d’usos comercials a les plantes baixes. La primera (sector Canal de la 

dreta) es troba delimitada pel carrer Bonaventura Calopa i el nou tram de carrer que apareixerà de 

la prolongació del carrer 3 d’abril (recordem que aquest carrer també es prolonga en el sector 

Fecsa-Endesa fins connectar amb el Carrer del General Prim) i la segona (sector Villa Rosita) en el 

sector de l’Oasi entre el carrer Bonaventura Calopa, Carrer Sant Pere i carrer de Llevant. 

En total la zona de clau 18 hi ha disponibles 3.551,07 m² de sostre amb possibilitat d’implantació 

d’usos comercials. En la normativa derivada del Pla de Millora Urbana es limiten els usos al que 

estableix la 2a modificació especial del PEOUU. A més, pel que fa als usos comercial especifica que 

estaran restringits segons normativa sectorial. 

Sector Canal de la Dreta:    Sector de Villa Rosita: 

 

 

 

 

 

 

 

Ara, passem al sector Oasis de manera específica per analitzar les possibilitats que aquesta zona té 

per promoure activitat terciària. Com hem dit anteriorment es tracta de sòl de titularitat pública en 

què ja es pot edificar. En un primer moment, es va pensar que es podia destinar el sòl a 

equipaments de lleure (cinemes) o fer-hi instal·lacions esportives. Així, en el Pla de Revitalització 

Integral del Nucli Antic es parla d’un “Parc de Lleure Multifuncional” per aglutinar l’oferta nocturna 

i reduir l’excés que hi ha al Centre Històric. També s’ha plantejat la possibilitat d’instal·lar-hi un 

equipament de recerca mèdica. En aquest sentit, es tracta d’un solar de titularitat pública que 

encara no té un destí definitiu pel que fa al seu ús, actualment té la qualificació d’Equipament 

comunitari de nova creació. 

Segons consta al pla del nucli antic el sector està atorgat en règim de concessió a una empresa per 

a un període de 50 anys. A més, hi ha definit una distribució dels usos que s’hi poden dur a terme, 

tal i com detallem a continuació. 
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 Programa d’Usos 

Producte m2 / sostre % 

Cinemes 9.000 31% 

Gimnàs 2.000 7% 

Bolera / Centre Oci Familiar 3.000 10% 

Restaurants 3.000 10% 

Discoteques / Bars Musicals 4.000 14% 

Comerç Complementari 1.990 7% 

Centre Serveis 1.500 5% 

Pista Karts Indoor 4.000 15% 

TOTAL 28.490 100% 

Font: Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic de Sant Boi de Llobregat. 

Ara, com ja hem dit, els usos d’aquest espai no estan resolts i per tant hi ha possibilitats de 

plantejar noves propostes cara el futur. 

6.6.5 Els cinemes del Carrer Jaume I. 

En últim lloc, fem un breu incís per parlar de les obres que ja estan en fase d’execució al carrer 

Jaume I per construir els nous cinemes de Sant Boi de Llobregat. Aquest cinema pot implicar una 

millora important per al barri si tenim en compte que es tracta d’un equipament que fomenta 

l’atractivitat de la zona. La promoció de l’obra és a càrrec de l’Ajuntament. Actualment, a Sant Boi 

no hi ha equipaments d’aquest estil ni al nucli urbà ni al centre comercial; greu mancança que si bé 

fins ara es suplia amb la programació dels casals de barris ara de bon segur que, en algun sentit, es 

revertirà. 

Es tracta d’un cinema que disposarà de 5 sales de dimensions petites amb capacitat per a unes 500 

persones i que seguirà un model de cinema urbà a l’estil de Vic o dels cinemes Renoir de Barcelona. 

L’objectiu de l’actuació és crear un equipament molt necessari per a la població de Sant Boi 

caracteritzat per ser un equipament de proximitat al qual s’hi pugui accedir a peu. Per tant, en 

aquest sentit quan parlem d’atractivitat serà en bona part dirigida als/les residents al municipi. Al 

marge de definir un model de treball concret a l’equipament sí que sembla clar que a més de la 

programació de pel·lícules hi haurà espectacles i activitats en paral·lel. 
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6.6.6 Conclusions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En resum, el Centre Històric, és una zona que cal dinamitzar pel que fa a l’activitat 

comercial però també des d’un punt de vista més ample, és a dir, des de l’òptica del lleure i la 

cultura. En aquest sentit, l’Ajuntament està en situació d’impulsar actuacions concretes que 

ajudin a millorar la situació relativa del barri en relació al municipi en el seu conjunt i, 

igualment, en posició de fer efectives les possibilitats que ha tingut històricament el barri i que 

avui dia encara té presents. 
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6.7 MICROURBANISME COMERCIAL: ANÀLISI DE L’ENTORN URBÀ I 
EL COMERÇ 

En aquest apartat analitzem des d’una perspectiva micro aquells elements de l’entorn urbà que 

poden afavorir, o en el seu defecte, entorpir el bon funcionament del comerç urbà de Sant Boi. És 

per aquest motiu que l’anàlisi que presentem a continuació parteix, en algunes de les seves parts, 

d’un treball qualitatiu a peu de carrer fet als diferents barris del municipi i, concretament, als 

principals eixos comercials amb l’objectiu de detectar aquelles situacions que afecten, de manera 

positiva o negativa, en l’ús quotidià de l’espai públic, aspecte fonamental per conèixer i valorar 

l’accessibilitat al comerç urbà. Així, per accessibilitat entenem aquell requisit que ha de garantir 

que els/les ciutadans/es poden anar a fer les seves compres de manera còmode, agradable, segura i 

amb la possibilitat de desplaçar-se sense problemes per la ciutat. És a dir, tots aquells elements 

que han de permetre la continuïtat comercial. 

En aquest sentit, a continuació presentem una valoració de la mobilitat pels carrers de Sant Boi, de 

la circulació en vehicle, de l’oferta d’aparcament rotatori, del mobiliari urbà (senyalització 

comercial), les formes d’ús de les diferents possibilitats de vianantització i, en últim lloc, de la 

continuïtat comercial. 
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6.7.1 Aparcament rotatori: accessibilitat. 

Segons consta al Pla de Mobilitat, a Sant Boi l’oferta d’aparcament és insuficient per a les 

necessitats de la població. Aquesta mancança va portar als relators del projecte a plantejar la 

necessitat de crear noves places d’aparcament en aparcament soterrani i crear zones blaves per 

fomentar la rotació d’aparcament en les hores d’activitat. 

Ara per ara l’oferta d’aparcaments de rotació en zona blava és la que presentem a continuació17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més l’oferta d’aparcaments soterranis és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17 Pla de Mobilitat de Sant Boi. Doymo 2007. Les línies blaves són els existents les vermelles les proposades. 
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Així, doncs, l’oferta de zona blava en zones comercials es limita al Carrer Francesc Macià i voltants 

de plaça de Catalunya. 

 

 

 

 

 

A més a més hi ha la zona d’aparcament en zona blava al carrer Jaume I i al costat de l’estació de 

FGC. Amb tot, les obres que afecten al carrer Jaume I, implicaran la desaparició de les places de 

zona blava, qüestió que preocupa els comerciants del Centre Històric perquè es veu disminuïda la 

capacitat d’aparcament i, per tant, d’accessibilitat al barri. Des de l’Ajuntament s’estan buscant 

alternatives per substituir aquestes places en algun altre indret de la zona per no perdre la dotació 

actual. 

L’oferta de places d’aparcament rotatori de titularitat municipal en planta soterrada es troben al 

Mercat de Sant Jordi, al Peatge del Mercat (antic Mercat de Sant Josep) i a la plaça de Montserrat 

Roig. A més a la plaça de Catalunya hi ha un aparcament privat de rotació. 

La mancança de places d’aparcament rotatori és un tema que ja s’està tractant des de 

l’Ajuntament de manera conjunta amb la població, a través de la participació ciutadana, per definir 

la ubicació definitiva de les noves àrees de zona blava. Aquest procés està a punt de finalitzar i, per 

tant, implicarà una millora per al teixit comercial de Sant Boi. Recordem que a l’apartat de 

dinàmiques de grup els comerciants expressaven la seva preocupació pel que fa a la baixa 

disponibilitat de zones d’aparcament per als clients dels seus negocis. Era qüestió transversal a 

totes les associacions de comerciants. La disponibilitat d’una major oferta de places d’aparcament 

rotatori és un reivindicació que expressen de fa temps i que és a punt de veure’s solucionada, 

sobretot pel que fa referència a la zona de Marianao, barri que té una gran quantitat de comerç i és 

el barri amb més població de Sant Boi, 31.600 habitants que representen el 39% del total. També és 

una reivindicació expressada pels comerciants del Centre Històric i de Vinyets que, tot i tenir 

aparcament en zona blava, l’oferta no és suficient per donar resposta a la demanda existent. 

Aquesta actuació que endegarà breument l’Ajuntament de Sant Boi implicarà més places 

d’aparcament a Vinyets, a Marianao i al Centre Històric i, per tant, esdevé una gran oportunitat de 

millora pel que fa a l’accessibilitat en vehicle a les principals zones comercials de Sant Boi. 

Aproximadament es crearan unes 200 noves places. Al Centre Històric, on la situació també és 

complexa cal buscar solucions en la zona perimetral, és a dir, als carrers Martí i Vila, Torras i Bages 

i Riera Basté per, d’aquesta manera, evitar els desplaçaments innecessaris per dins el barri. 
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El setembre de 2008, l’Ajuntament de Sant Boi ha aprovat l’ampliació del nombre de places 

d’aparcament de rotació en règim de zona blava tant a Vinyets (entorn de la Plaça de Catalunya i 

de l’eix “El Carrer”) i al barri centre (també a l’entorn de l’eix comercial “El Carrer” i al Centre 

Històric). Aquesta ampliació implica un total de  332 places noves (290 al centre i 42 a Vinyets). 

Aquesta actuació millorarà la dotació d’aparcaments al centre del municipi. 
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6.7.2 Senyalització comercial. 

En primer lloc, fem un breu anàlisi de la situació de la senyalització direccional a Sant Boi. 

Senyalització direccional: 

Hi ha molts elements de la senyalització direccional que estan antiquats i en mal estat. A més, no hi 

ha senyalització orientativa de les zones comercials. Amb tot, sí que s’han introduït elements de 

senyalització electrònics que donen una imatge moderna al municipi (al Mercat de la Muntanyeta i a 

la Plaça de Catalunya, entre altres punts). Aquests panells electrònics són un bon mitjà per fer 

comunicació de les campanyes relacionades amb el comerç i la dinamització comercial. 

 

 

 

Senyalització comercial: 

Les dues associacions de comerciants que estan impulsant un Pla de Dinamització Comercial, 

Marianao “Punt de Comerç” i “El Carrer”, han instal·lat elements de senyalització comercial, 

concretament, OPPIS i plaques identificatives als comerços associats. A més, hi ha la marca de 

l’associació al mobiliari urbà (papereres). Amb tot, hi ha alguns elements de senyalització que 

presenten un estat una mica deteriorat per desgast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació als elements de senyalització els OPPIS estan situats de manera que delimiten les zones 

comercials, funció principal de la senyalització comercial. En algun cas, però estan ubicats fora de 

la zona pròpiament dita, fet que és positiu a nivell de fer publicitat de les zones. Per exemple un 

OPPI situat a Rubió i Ors amb Picasso. A més hi ha un OPPI de “El Carrer” amb un cartell informatiu 

amb la marca de Marianao fet que pot indicar col·laboració entre associacions. 
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En tot cas, és molt positiu que hi hagi elements de senyalització comercial però és important 

garantir que el seu estat de manteniment sigui l’òptim. 

També volem dir que tota la senyalització comercial es limita als OPPIS i no s’ha optat per altres 

formats igualment vàlids i complementaris com són per exemple els punts d’informació per a 

vianants o la senyalització direccional, igualment, per a vianants. Aquests elements de manera 

conjunta potencien la idea de concentració i d’homogeneïtat comercial als principals eixos 

comercials de Sant Boi a la vegada que potencien els circuits urbans a peu. 

6.7.3 Mobilitat i accessibilitat: Paviments i formes de vianantització. 

Al Carrer Pascual Roca, en el tram més proper al Mercat de la Muntanyeta davant de la benzinera, 

hi ha una vorera molt estreta que dificulta el passeig. Si tenim en compte que és un dels carrers 

més comercials de Sant Boi aquest fet li resta atractiu al carrer i, per tant, no permet explotar les 

possibilitats comercials. Les voreres han de tenir com a mínim més de 2,25 metres per garantir la 

comoditat del vianant. 

 

 

 

 

 

A més en el tram entre la benzinera i el Mercat hi ha un punt amb dificultat per passar d’un costat a 

l’altra de la vorera perquè no hi ha pas de vianants (veure cercles vermells) i és, en general, un 

punt on el cotxe té un clar domini en relació al vianant.  
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 Encreuament de carrers davant el Mercat de la Muntanyeta: 

Aquest és un dels punts més complicats a nivell de mobilitat per la gran quantitat de carrers que 

entrecreuen i per la proximitat del Mercat i per l’eix de “El Carrer”. Concretament hi desemboquen 

els carrers següents: Riera Basté, Lluís Pasqual Roca i Joan Miró, i dóna accés a Lluís Castells, 

Raurich i Joan Martí. Per tant, esdevé, lògicament, un punt conflictiu per a la convivència entre 

vehicles i vianants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest mateix punt, entre els carrers Riera i Basté i Joan Martí, hi ha una vorera ampla però 

sense gaire bona disposició dels elements interns (bancs, arbrat i Quiosc), amb la qual cosa queda 

inutilitzat bona part de l’espai per instal·lar-hi terrasses o similars. 

 

 

 

 

 

 

Al voltant del Mercat, al Carrer Raurich hi ha unes voreres amples i còmodes per al passeig que 

fomenten un passeig agradable des de la part baixa de Marianao fins al Mercat de la Muntanyeta. 

 

 

 

 

 

Aquesta situació, però no es produeix en bona part del barri de Marianao. En els principals carrers 

comercials de Marianao hi ha sovint voreres estretes. Com passa per exemple al carrer Rosselló, 

Güell, Gaudí, Pi i Margall o a la plaça de la Generalitat, punt aquest especialment conflictiu pel que 
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fa a la grandària de les voreres. Tenint en compte que és el nucli del barri de Marianao i que té 

unes gran potencialitats a nivell comercial, aquesta situació fa que la plaça de la Generalitat estigui 

poc explotada a nivell comercial. 

 

 

 

 

Amb tot sí que hem de dir que al Carrer Gaudí amb Rubió i Ors el trànsit està pacificat i no es pot 

circular a més de 30 Km/h. Tenint en compte que hi ha molt de comerç a la zona, la combinació 

dels dos elements fan que sigui un punt comercial molt atractiu tant per a clients com per a l’oferta 

i, per tant, per a futures implantació de comerç d’atractivitat relacionat amb nous conceptes de 

distribució comercial. 

 

 

 

 

Plaça de les Forces Armades 

Aquest és un punt que volem destacar perquè hi ha un encreuament de carrers no afavoreix el 

comerç ni el pas de gent. Per la proximitat a carrers comercials és un lloc que podria tenir més 

activitat comercial. 

 

 

 

 

 

Ronda de Sant Ramon 

La Ronda de Sant Ramon és un carrer que té unes voreres suficientment amples per fomentar un 

passeig agradable i fer les compres amb comoditat. Aquest és un dels factors que explica la 

presència elevada de comerços i serveis. 
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Mercat de la Muntanyeta. 

El Mercat de la Muntanyeta té un entorn poc adequat. Hi ha dificultats d’accés tant per a persones 

amb discapacitats com a persones amb carretó. Bona part dels accessos tenen escales i, a més, hi 

ha una barana que tanca l’espai i en dificulta l’accés. Hi ha una rampa en un lateral del Mercat, 

l’accés a la qual és complicat. 

 

 

 

 

 

 

Mercat de la Cooperativa 

A l’entorn del mercat de la cooperativa hi ha una rampa prou gran com per facilitar l’accés però 

l’accés directe al mercat és molt dolent perquè hi ha unes escales molt rectes i altes i la rampa no 

és utilitzable per la forta pendent que té. 

 

 

 

 

El barri de la cooperativa, pe contra té uns carrers no gaire adaptats i amb voreres estretes. Tot i 

això ja s’aprecia la voluntat per part de l’Ajuntament per millorar les condicions d’accessibilitat al 

barri amb la col·locació d’ascensors als edificis del carrer Eduard Toldrà, voreres més amples i 

treien esglaons als pasos de vianants, sobretot a la part més propera al Mercat de Ciutat 

Cooperativa. 
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Davant les escoles: fer del carrer un lloc més segur i tranquil per als vianants. 

Pas de vianants aixecat o elevat que protegeix els vianants del pas dels vehicles per traspassar el 

carrer. Aquest és un bon exemple per pacificar un carrer del trànsit i fer-lo més segur per als 

vianants. Aquest punt es troba al carrer de Pau Claris, davant els equipaments educatius. Aquesta 

és una opció que ja s’utilitza a Marianao, concretament, a Antoni Gaudí amb Rubió i Ors com hem 

vist anteriorment. És una bona solució que és substitutiva de la vianantització dels carrers. 

 

 

 

 

Un altre punt que voldríem comentar és el de la zona sud de Vinyets que també té unes voreres 

molts estretes i un entorn urbà poc adequat per al comerç. En primer lloc, però, veurem el Carrer 

Francesc Macià i la Plaça de Catalunya i voltants per veure el contrast entre les dues situacions. 

En aquest punt (primera foto), que encara és Lluís Pascual Roca, és on hi ha el canvi de 

pavimentació i on comença una zona, la de Francesc Macià, on hi ha voreres més amples i còmodes 

per al passeig i per anar de compres. A més, veiem el carrer Jaume I que en el seu tram més proper 

a Francesc Macià també té unes voreres molt amples. 

 

 

 

 

 

Francesc Macià, Avinguda 11 de setembre i voltants de Plaça de Catalunya. 

Tota aquesta zona té unes voreres prou amples per fomentar el passeig i l’anar de compres. 

Sobretot, a la plaça de Catalunya i al tram de l’Avinguda 11 de setembre fins a Francesc Macià que 

està, aram vianantitzat. 
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Aquesta situació també es reprodueix a l’entorn del Mercat de Sant Jordi i entorn ja que hi ha 
voreres amples. 

 

 

 

 

 

 

 

Carrers de la part sud de Vinyets (Jacint Verdaguer, Antoni Solanas, Dídac Priu, Indústria) 

En aquesta part de Vinyets hi ha unes voreres molt estretes i en alguns casos en mal estat de 

manteniment. A més, una gran part de la via es veu ocupada pels vehicles. 

 

 

 

 

 

A la zona del districte Centre i del Centre Històric, es on es concentren la majoria de carrers 

vianantitzats de Sant Boi. Amb tot encarar hi ha alguns carrers que presenten importants carències 

quant a condicions de mobilitat i accessibilitat.  

Així, en primer lloc, si accedim al Centre Històric pel Carrer Sant Joan Bosco i Montevideo hi ha un 

entorn urbà poc treballat i en el tram final en bastant males condicions. En el primer tram (Joan 

Bosco) si tenim en compte que és un accés al Centre Històric presenta una imatge poc atractiva per 

al pas de vianants i , per tant, per a la implantació d’activitats comercials. Més endavant les 

condicions per anar a peu són molt dolentes i si tenim en compte que és una via de doble circulació, 

la dificultat de pas encara és major. 
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Un cop dins el Centre Històric, els carrers vinanatitzats presenten bones condicions de mobilitat i 

accessibilitat però els que no ho estan tenen voreres molt estretes com passa al carrer Joan Bardina 

o Jaume I. Dels carrers vianantitzats al Centre Històric ja n’hem parlat al capítol referent a la 

situació del barri. 

 

 

 

 

 

 

Centre 

A la zona dels voltants de la passatge del mercat hi ha un entorn urbà molt ben treballat, amb els 

carrers de prioritat invertida i un mobiliari adequat. A més hi ha una molt bona oferta comercial. 

 

 

 

 

En aquesta mateixa zona, més enllà d’aquest nucli, els carrers són més estrets i les condicions de 

pas no són del tot bones. Parlem dels carrers Víctor Balaguer, Baldiri Comas, La Plana, Nord, entre 

altres. 

 

 

 

 

 

En últim lloc, volem que dir que actualment convindria pacificar el trànsit a tot el tram de Francesc 

Macià i Pascual Roca, principal eix comercial  de Sant Boi de Llobregat per afavorir-ne la seva 

consolidació com a espai comercial de referència. Aquesta mesura és important si tenim en compte 

que és un carrer en què hi ha molt de pas de vehicles. A més és necessari fer alguna actuació a 



6 URBANISME COMERCIAL  

....................................................................................... 
POEC de Sant Boi de Llobregat. Anàlisi i diagnòstic 161 

l’entorn de la gasolinera i davant del Mercat Municipal amb l’objectiu de crear un espai més 

agradable. 

A més, cal pensar com fer més llarg el tram de carrer vianantitzat de l’avinguda 11 de setembre fins 

a la zona de les casernes. 

Exactament el mateix passa amb el cas de Marianao, on hi ha algun tram de carrer pacificat que 

amb alguna actuació més es podria configurar un espai idoni per a les compres. 

6.7.4 Il·luminació. 

A Sant Boi hi ha alguns carrers comercials que utilitzen formats d’il·luminació de la via pública poc 

adaptats a les necessitats del comerç urbà. En moltes ocasions ens trobem sistemes d’il·luminació 

que en comptes d’il·luminar les aceres tota la llum va dirigida cap a la calçada, amb la qual cosa 

l’espai pel qual passegen els vianants queda més fosc. 

A més, hi ha una manca d’homogeneïtat dels elements d’il·luminació a l’entorn dels carrers més 

comercials de Sant Boi, fet que crea un entorn menys atractiu per als vianants i per als 

consumidors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En d’altres llocs, en canvi, hi ha algunes faroles que compleixen amb la normativa (segons consta a 

l’ordenança municipal reguladora de la il·luminació exterior de Sant Boi) d’il·luminar només en 

direcció al terra i no cap al cel. Aquest fanal de bola està cobert per la part de dalt i, per tant, no 

genera contaminació lumínica cap al cel. A més, la llum està dirigida a la vorera i no a la calçada. 
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6.7.5 Continuïtat comercial: Una reflexió final al voltant del paper de la gestió 
de l’espai urbà i el comerç. 

 

 

 

 Com hem pogut veure hi ha molts elements que són causa de disctontinuïtat comercial i, 

precisament, un dels objectius del POEC de Sant Boi és assentar les bases per aprofundir en la 

continuïtat comercial proposant mesures que ajudin a pal·liar-ne les causes. 

En efecte, l’existència de locals tancats, de serveis de no atractivitat, barreres 

arquitectòniques, mala definició d’eixos viaris, o entorn urbà poc adequat són algunes de les 

qüestions que afecten negativament la continuïtat comercial.  

Com hem vist Sant Boi ja té un instrument molt important per frenar la discontinuïtat, el Pla 

Especial d’Ordenació d’Usos Urbans. Amb tot, i aquí deixarem el capítol relatiu a l’urbanisme 

comercial, hi ha altres mesures de tipus urbanístic que han de permetre cosir la ciutat i sobretot 

els eixos comercial per evitar situacions com les que hem pogut veure en l’apartat de valoració 

qualitativa de l’oferta, on zones de nova construcció queden comercialment poc poblades a 

causa de falta de continuïtat comercial i també urbana. També és la situació que es dóna a 

l’últim tram de Pascual Roca i davant del Mercat la Muntanyeta i al tram de la Ronda de Sant 

Ramon entre Marianao i Camps Blancs i entre Marianao i Ciutat Cooperativa. 

És per aquests motius que les actuacions que es proposaran en el marc del POEC seran 

especialment sensibles davant aquesta problemàtica sobretot si tenim en compte la importància 

dels futurs desenvolupaments urbans a Sant Boi de Llobregat però també tenint en compte els 

barris ja consolidats (Centre Històric, Marianao, Vinyets , Ciutat Cooperativa, Casablanca i 

Camps Blancs). 

A partir d’una anàlisi dels barris com a illes ambientals amb necessitats d’accessibilitat, de 

concreció d’eixos comercials i d’espais de convivència d’usos, l’objectiu del POEC serà cosir la 

ciutat tant a nivell intern de barris com en el seu conjunt. Així, aprofundirem en la idea de 

ciutat compacta on diferents usos conviuen en espais pròxims, no segregats, i les necessitats de 

continuats desplaçaments disminueixen. En aquest sentit, per tant, les propostes que 

plantejarem aniran dirigides a potenciar la interconnexió entre els diferents eixos comercials de 

Sant Boi. 
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6.8 ÚS DE LA VIA PÚBLICA I EL COMERÇ 

El 22 de gener de 2007 es va aprovar al ple de l’Ajuntament de Sant Boi l’ordenança reguladora de 

l’ús del domini públic. Actualment aquesta ordenança està en fase de 1a modificació. 

La importància d’aquest text rau en què es tracta d’un text que refon diferents ordenances 

reguladores de l’ús de la via pública, entre les quals hi ha l’Ordenança reguladora de la concessió i 

l’autorització de l’ús privatiu del domini públic per a l’exercici d’activitats comercials i l’ordenança 

reguladora dels mercats de venda no sedentària de Sant Boi de Llobregat. En aquest sentit, doncs, 

l’ordenança aprovada el passat 2007 implica un esforç per sistematitzar i unificar la normativa. 

En aquest nou text es fa una divisió entre l’ús privatiu, l’ús comú especial i mercats no sedentaris. A 

més en aquest text es millora la part relativa a les infraccions per incompliment de normativa. 

També es regula la Fira de Brocanters i similars. També es regula l’autorització de zones de càrrega 

i descàrrega i de reserva o prohibició d’aparcament, privatives d’una determinada activitat; 

l’autorització de zones de càrrega i descàrrega i de reserva o prohibició d’aparcament relacionades 

amb obres de promoció privada; l’autorització de l’accés a caixers i sistemes de venda o disposició 

de productes automàtics des de la via pública; l’autorització d’instal·lació de pancartes 

informatives i banderoles; les quals s’han de regular mitjançant llicència municipal prèvia, instància 

de part per a l’ús comú del domini públic, entre altres. 

L’objectiu fonamental de l’ordenança és regular el règim d’autoritzacions i concessions de l’ús de 

l’espai privatiu del domini públic. Pel que fa a l’activitat comercial ens referim específicament a la 

realització d’activitats en béns de domini públic que impliquen o no una transformació d’aquest i 

que requereixen de concessions o de llicències d’activitat per a l’ús temporal de la via pública. Per 

tant, aquesta ordenança regula les condicions d’atorgament de concessions de les llicències per a 

dur a terme activitats comercials al carrer. Així, doncs en el moment de plantejar actuacions de 

dinamització comercial s’haurà de tenir en compte el que estableix l’ordenança. 

També és important subratllar que amb caràcter general es prohibeix l’extensió dels comerços a la 

via pública, sempre i quan no hi hagi una prohibició expressa. Altrament, també s’especifica que no 

es podrà utilitzar la via pública per exercir activitats amb ànim de lucre, fora que no es disposi 

d’autorització excepcional. 

L’ordenança a més afegeix un element de celeritat per obtenir la llicència municipal de manera 

més senzilla en situacions importants per al comerç com són les cites de Sant Jordi, la de Nadal o 

de caràcter similar. També per al tall de carrers i ocupació de la via pública per a campanyes de 

promoció i similars. 

En resum, és important tenir en compte l’existència de la present ordenança amb l’objectiu de 

conèixer les restriccions o millor dit condicions legals que cal complir per impulsar determinades 

actuacions relacionades amb la dinamització comercial de Sant Boi de Llobregat. 
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En últim lloc, volem destacar el capítol dedicat a la regulació de la venda no sedentària dels 4 

mercats no sedentaris que hi ha en funcionament a Sant Boi: el de la Cooperativa, el de Sant Jordi, 

el de Sant Josep i el de Torre de la Vila. L’ordenança en regula l’horari i els dies de celebració, la 

tramitació d’autorització municipal per fer l’activitat en qüestió, sistema de taxes per a 

l’explotació dels llocs de venda, els productes susceptibles de comercialització, condicions d’ús de 

les parades, la normativa higienicosanitària aplicable a les activitats de venda no sedentària i 

lògicament el règim infractor i de sancionador per incompliment de la normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


