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El Consorci del Besòs, el Departament de 

Territori i Sostenibilitat, els ajuntaments 

de Sant Adrià de Besòs i Badalona obren a 

la ciutadania el debat sobre el Pla director 

Urbanístic que ordenarà aquest sector, situat 

al voltant de l’antiga central tèrmica.

Aquest procés de participació està vinculat 

al planejament futur d’un territori especial-

ment singular. A l’espai metropolità de Bar-

celona,  el conjunt de les “Tres Xemeneies”  

té característiques úniques. 

Per una banda, ocupa terrenys utilitzats per 

la gran indústria del segle passat i que han 

quedat en desús, tot i l’excepció del parc 

del litoral i el poliesportiu al costat del Riu 

Besòs.

Per altra banda, aquest gran espai situat a 

primera línia de costa, és l’única oportunitat 

que resta per repensar el front marítim me-

tropolità, així com la relació de Sant Adrià 

de Besòs i part de Badalona amb el mar.

Finalment, la nau de turbines i les tres 

xemeneies actuen com a fita llunyana per 

una gran part de l’àrea metropolitana i tenen 

la capacitat de convertir-se en un element 

d’atracció per a tota la zona.

Tot i així, són molts els condicionants que 

subsisteixen en aquest emplaçament. 

Alguns d’ells són herència de la història 

industrial i altres tenen  a veure amb 

infraestructures significatives d’escala 

metropolitana i de país.

Per tant, aquest procés participatiu ofereix 

l’oportunitat de debatre i analitzar un gran 

conjunt d’elements, tots ells de gran signifi-

cació tan actual com en perspectiva de futur.
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Port OlímpicLa BarcelonetaPort Vell La Mar Bella

L’àmbit

INFORMACIÓ

Àmbit sector nova ordenació

Àmbit objecte directrius urbanístiques
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Parc del Forum Moll de la Capitania Parc de la Pau Port de Badalona

El PDU contempla dos àmbits diferents:

• En blau, l’àmbit de 92,3 Ha, inclou les 

actuals àrees d’activitat econòmica a l’altre 

costat de l’Avinguda Eduard Maristany. En 

aquest àmbit es preveu establir criteris de 

millora per a desenvolupar en posteriors 

instruments de planejament o projecte. 

Aquests criteris han de fer possible la 

viabilitat del conjunt.

• En vermell, l’àmbit del sector que 

delimita el PDU, anomenat de les Tres 

Xemeneies, objecte de la nova ordenació 

(32,6Ha).  Abasta des de la desembocadura 

del riu Besòs fins al nou desenvolupament 

urbanístic del Port de Badalona, entre els 

municipis de Badalona i de Sant Adrià de 

Besòs.
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INFORMACIÓ

Preexistències que condicionen la 
proposta d’ordenació.

àmbit PDU tres xemeneies Zona Maritimo terrestre
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1. Estació de tramvia. Sant Adrià

2. Subestació elèctrica

6. Col·lector Interceptor de Llevant

5. Estació de Bombament Besòs

4. Estació de rodalies. Sant Adrià de Besòs

3. Galeria de serveis

El sector objecte de nova ordenación consta 

només de tres propietats, una d’elles (42%) 

és de titularitat pública.

Sobre l’Avinguda d’Eduard Maristany es 

situen dos importants infraestructuras de 

mobilitat: 

• El ferrocarril del Maresme amb una es-

tació que és la de Sant Adrià de Besòs.

• El tramvia, actualment fins a l’estació 

de Sant Adrià, pero amb la previsió de 

perllongament fins al port de Badalona 

(Conveni signat entre la Generalitat de 

Catalunya, els Ajuntaments de Sant 

Adrià de Besòs i Badalona, i el Consor-

ci del Besòs).

El col.lector de LLevant és una infraestruc-

tura important, actualment situada dins 

l’àmbit de domini públic de la zona marí-

tim-terrestre. Caldrà desplaçar-la sota el 

futur parc litoral.

• (1) Consell Comarcal Ajuntament de Sant Adrià 68.644 m2
• (2) Banc Santander   72.039 m2 
• (3) Endesa    116.897 m2

L’estructura de la propietat esta dividida en tres grans propietats. El 42 % del 

sector de planejament és de titularitat pública. La resta (58 %) és de titularitat 

privada. 

.

 

Tren i Tramvia

Servitud Tren i Tramvia

Subestació elèctrica

Galeria de serveis de connexió 
entre subestacions

Tren i Tramvia

servitud Tren i Tramvia

Subestació eléctrica

Galeria de serveis

.

Zona Maritimo-Terrestre. Domini públic

Zona Maritimo-Terrestre. Àmbit de protecció.

Xarxa de  clavegueram principal. Col·lector de Llevant

Xarxa de clavegueram secundari. 

1 2 3
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Els aspectes PRIORITARIS sorgits del procés de participació i que han estat punt de partida del PDU són:

• Millorar la connectivitat entre els barris i amb el mar, eliminant barreres i afavorint el transport públic (tramvia) i l’ac-

cessibilitat en bicicleta i per als vianants.

• Conservar les 3 xemeneies com una icona del litoral de Sant Adrià de Besòs, transformat-les en un equipament socio-

cultural i tecnològic

• Potenciar zones d’equipaments socials, culturals, educatius , esportius i d’oci.

• Desenvolupament d’un model mix d’usos de zones residencials de baixa densitat i activitats variades que generin vida.

• Millorar la qualitat ambiental de la zona, vetllant pel riu, el parc litoral i les platges, vetllant per la descontaminació de 

sòl terrestre i el fons marí.

• Promoure espais per a la recerca i activitats industrials o terciàries de baix impacte ambiental, lligats a la UPC.

• Desenvolupar un gran projecte de ciutat que finalitzi la Transformació del litoral en aquest espai únic.

• Implicar els organismes públics supramunicipals en el procés de transformació per tal que aportin recursos i preservin 

el bé comú.

Punt de partida

PROCÉS PARTICIPATIU

PROCÉS PARTICIPATIU 2016

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A L’ELABORACIÓ DEL 
PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ I ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL-TRES 
XEMENEIES, ALS MUNICIPIS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS I DE BADALONA.

El mes de març de 2016, es va dur terme un procés participatiu en el que es va convocar a representants de diferents àmbits vincu-

lats al territori, com veïns, entitats, associacions de tota mena i moviments socials.

D’aquest procés se’n desprenen algunes conclusions que formen part dels acords ressenyats en el Conveni marc de col·laboració 

entre Administracions per a la redacció del PDU.
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JORNADA 
INFORMATIVA 

INICIAL

SESSIÓ DE 
RETORN

Seminari I

Seminari III
Futur de les 3 

xemeneies

Seminari II

Connectivitat i 
accesibilitat 

Seminari IV
L’espai públic 

i els parcs

INFORMACIÓ DELIBERACIÓ RETORN

Setembre Octubre Desembre

Sessió 
transversal

Novembre

LES SESSIONS DE PARTICIPACIÓ...

Què farem? ELS OBJECTIUS DE LA PARTICIPACIÓ...

Qui participa? 

Com ho farem? 

LES PERSONES I ENTITATS QUE CONVOCAREM...

Quan? EL CALENDARI DE SESSIONS...

El front edificat: Model d’ordenacióMobilitat i connectivitat

Futur de les 3 xemeneies i la sala de turbines L’espai públic i els parcs

Jornada informativa Seminaris temàtics Seminari transversal Sessió de retorn

27 de setembre 8, 15, 22 i 29 d’octubre 12 de novembre Desembre

El front edificat: 
Model d’ordenació

Els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, el Consorci del Besòs i el Departament de Territori  i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya obren un espai informatiu i de debat col·lectiu sobre els continguts del Document d’objectius 

i propòsits generals (DOP) en la fase d’avanç del Pla Director Urbanístic (PDU). Un cop aprovat inicialment el PDU es 

tindrà un altre espai reglat per a que la ciutadania presenti les al·legacions que considerin oportunes.  

En concret, es planteja posar a debat quatre grans temes:

Totes les sessions es celebraran a la Casa de Cultura de Sant Adrià de Besòs, en horari de 18.30 a 21.00 hores, 
a excepció del seminari transversal que es realitzarà en horari de 17.30 a 21.00

Els debats estan oberts als membres del Consell del Front Litoral creat al 2016, a d’altres entitats interessades dels 

àmbits social, econòmic, educatiu, cultural, ambiental, dels usuaris i, en general, a tota la ciutadania i veïnatge de Sant 

Adrià de Besòs i Badalona.

Organització i calendari
informació disponible a 

www.frontlitoral.cat
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PROCÉS PARTICIPATIU

Escenari proposat 

60%

40%

85%

15%

25%

75%

Tot parc
Motius:
• Cost econòmic molt elevat per poder adquirir l’actual sòl urbà industrial.
• Dificultat per aconseguir finançament per a  la construcció del gran parc.
• Un gran parc aïllat de la resta de la ciutat pot convertir-se molt fàcilment 

en un espai   marginal i de difícil control social. 
• Pèrdua de sostre dedicat a activitat econòmica a Sant Adrià de Besòs.

Tot edificat
Motius:
• Desaparició de la possibilitat de crear una infraestructura verda que 

lligui el riu amb la costa.
• L’ocupació massiva del litoral amb edificació sobrepassa la sostenibilitat 

econòmica del sector.
• L’ocupació  total del litoral és poc previsora del comportament del medi 

en els propers anys.

L’edificabilitat relacionada amb l’avinguda Eduard 

Maristany ajuda a la connexió amb la ciutat 

existent i enllaça amb el barri de La Mora.

L’existència d’activitat garanteix la seguretat i 

qualitat de l’espai lliure.

La preservació de sòl per a parc equipat 

garanteix la qualitat ambiental de la costa en un 

punt tan singular com la desembocadura del 

Besòs.
Esquema funcional

Per a garantir la viabilitat de procés de transformació  es descarten les opcions extremes, amb la voluntat de centrar el debat en un 

model, que tot i tenir un esquema bàsic definit, permet una gran variabilitat.

Ordenació dels usos per franges: Mar + Platja + Parc equipat + Front edificat +Ciutat existent
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És difícil aïllar els diferents aspectes que convergeixen en la ordenació futura del territori de les 3 Xemeneies. Tot i així, per facilitar 
el debat, S’han ordenat les sessions al voltant de quatre eixos, amb la voluntat de  centrar la discussió.

Temes a debat

Trànsit vehicles

Carrers deteriorats sense 
zonificació clara

Itinerari peatonal

Línies ferroviaries

Carrils bicicletes

Circulació habitual de bicis
sense existència de carril bici

Línia tramvia

Accesos peatonals mar

Cul - de - sac

Estretament de vial

)·(

)·(

Trànsit vehicles

Carrers deteriorats sense 
zonificació clara

Itinerari peatonal

Línies ferroviaries

Carrils bicicletes

Circulació habitual de bicis
sense existència de carril bici

Línia tramvia

Accesos peatonals mar

Cul - de - sac

Estretament de vial

)·(

I.Connectivitat i accesibilitat
Cal situar el territori del PDU dins  l’àmbit metropolità, connectant-lo a les grans infraestructures de mobilitat presents en situa-
cions molt properes. Per altre banda, és imprescindible plantejar les connexions transversals a l’Avinguda Eduard Maristany, per fer 
possible la relació amb el teixit existent de Sant Adrià de Besòs i de Badalona. La presència de la línia ferroviària del Maresme és 
un important condicionant a tenir en compte.

Esquema vialitat actual

Estació Renfe Sant Adrià Avinguda Maresme Avinguda d’Eduard Maristany

Procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies previ a l’aprovació inicial. Juliol 2018
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II. El front edificat: Model d’ordenació 
La proposta presentada en el Document d’objectius i propòsits generals (DOP) és el punt de partida, que servirà per assajar modifi-
cacions i variacions destinades a  reajustar  i  millorar el model  inicial.
Es proposa una conversió del sòl industrial d’activitat econòmica i residencial que complementi el gran parc equipat.
El primer document presentat, d’objectius i propòsits, fa una anàlisi i diagnosi de l’àmbit  i planteja un primer marc de referència, a 
partir del qual, iniciar el debat que ha de portar a la concreció d’una proposta.

Edificabilitat bruta: 1m2 de sostre/ 1 m2 de sòl  (en aquest cas es fa referència a la superfície total de l’àmbit d’ordenació)

Edificabilitat neta: 5,7 m2 de sostre / 1 m2 de sòl (en aquest cas es fa referència només al fragments dedicats a nova edificació per a nous usos)

Zonificació usos proposats

Possible ordenació indicativa
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20
0 m

33
 m

Sostre potencial de la nau de turbines

= 17.000 m2

Sostre potencial de les tres xemeneies

+ + = 45.000 m2

15.000 m2 15.000 m2 15.000 m2

Planta Baixa .......................................600 m²
Plantes tipus 1 ............... 800 m² x 13 plantes
Plantes tipus 2  .............. 1000 m² x 4 plantes
TOTAL TORRE  .............................15.000 m²

Superfície per planta .......................5.600 m²
Planta Baixa + 2 ............................17.000 m²

Alçada lliure entre plantes ....................... 4 m

17
2 m

33 m

Planta tipus

Secció

MARITIMITAT

EQUIPAMENT METROPOLITÀ

EQUIPAMENT DE 
BARRI

EDIFICI D’ÚS MIXTE

III.El futur de les 3 xemeneies
El seu significat com a fita urbana i com a espai de memòria històrica, no hauria de ser contradictori amb l’assumpció de nous 
usos, que facin sostenible la seva perdurabilitat en el temps.

Procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies previ a l’aprovació inicial. Juliol 2018
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IV.Caracterització de l’espai públic i els parcs
El nou parc del litoral que es proposa haurà de tenir en compte la continuïtat amb el parc fluvial del Besòs i la protecció de la seva 
desembocadura. És una peça d’uns 120.000 m2 que s’incorpora a la volguda continuïtat del litoral de l’àrea de Barcelona.

Estat actual zones verds.

Imatge de referència 

@BR

@BR

14



APROVACIÓ INICIAL

 

APROVACIÓ DEFINITIVA  
 

 

Inici procediment d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària 

Consulta ajuntaments afectats

APROVACIÓ  INICIAL 
 
 

Tràmit informació pública –  al·legacions 

Sol·licitud informes a organismes 

Consulta ajuntaments afectats  

 

 

Comissió Territorial d’Urbanisme 
Àmbit Metropolità (CTUAM) 

 

 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

 
 

APROVACIÓ PROVISIONAL 
                      CTUAM 

AVANÇ

+

Informe previ de la Comissió de 
Plani�cació Territorial i Urbanisme de 
Catalunya  

INICI PDU 

Resolució del Conseller 

RESOLUCIÓ CONSELLER 

DOCUMENT INICIAL 
ESTRATÈGIC 

DOCUMENT D’OBJECTIUS I 
PROPÒSITS GENERALS 

 
 

APROVACIÓ PROVISIONAL

DOCUMENT PDU 3X
PER APROVACIÓ INICIAL

 
ESTUDI AMBIENTAL

ESTRATÈGIC
 

DOCUMENT PDU 3X PER 
APROVACIÓ PROVISIONAL

 
ESTUDI AMBIENTAL 

ESTRATÈGIC recti�cat + 
Doc resum

 

Tramitació PDU
El PDU, un cop presentat el document d’objectius i propòsits, s’obre a un procés de participació ciutadana de treball i debat col·lec-
tiu.
Un cop aprovat inicialment el PDU es tornarà a tenir un altre espai reglat –període d’informació pública-, on es podran presentar les 
al·legacions que considerin oportunes.
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