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MEMÒRIA 
 
 

1. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL, ANTECEDENTS, PROPIETAT, 
SITUACIÓ URBANÍSTICA VIGENT  

 

Àmbit  

 
L’àmbit de la present modificació puntual comprèn l’illa definida pel passeig de Mossèn Cinto 
Verdaguer i els carrers de Santa Joaquima de Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives. 
 
La superfície de l’àmbit de la modificació puntual és de 9.980 m2 i és en la seva totalitat de 
propietat municipal. 
 
  

Antecedents i situació urbanística vigent 
 
Antecedents 
 

I. Hospital d’Igualada i Comarcal, 1845 -2007 
 

L’illa objecte de la present modificació puntual ha tingut un ús eminentment sanitari 
assistencial des de l’any 1845, en què l’antic convent abandonat dels Frares Caputxins 
es va adequar per acollir l’Hospital d’Igualada. La primera construcció de l’hospital 
parteix de l’edifici situat al sud, des d’on es començaren a fer ampliacions 
perpendiculars. El 1887 es va construir el cos central de l’edifici i es canvià l’accés, que 
passà a ser pel Passeig Verdaguer. El 1932 es va construir una nova ala d’habitacions 
individuals i els baixos de l’edifici acolliren, l’any 1950, les dependències per a malalts 
infecciosos. Als anys 60 es va crear una escola d’infermeria i s’amplià l’edifici amb dues 
plantes, una destinada al pavelló de maternitat i l’altre, a residència per a les estudiants 
d’infermeria. Als anys 90 es va fer l’última remodelació important, cobrint la planta baixa 
del pati central per ubicar-hi la sala d’espera de consultes externes.  
 
Amb el pas del temps l’edifici esdevingué obsolet per a atendre les necessitats 
hospitalàries d’Igualada i la seva comarca, raó per la qual  es projectà la construcció d’un 
nou immoble a l’avinguda de Catalunya. A aquest efecte, es tramità la modificació 
puntual del PGO al front nord de la N-IIa per a la qualificació del futur equipament 
hospitalari; modificació que va ser aprovada definitivament pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya el 4 de desembre de 2001 (núm. expedient 2000/ 002640/ N).  El nou 
hospital conformat per un únic edifici de tres cossos, que ocupa una superfície total de 
30.000 m2 (una àrea ambulatòria, una d'hospitalització i una de serveis de suport), va ser 
inaugurat el març de 2007. 
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II. MPPGO clau HT - 17/11/2004 

La desaparició d’aquest equipament a l’illa definida pel passeig de Mossèn Cinto 
Verdaguer i els carrers de Santa Joaquima de Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal 
Vives va permetre implantar en una part d’aquesta, que es trobava lliure d’edificació, un 
nou edifici d’habitatges de lloguer destinat a majors de 60 anys, conegut amb el nom de 
ViuB 1, prèvia la modificació puntual del Pla General d’Ordenació per a definir una 
parcel·la de 3.429 m2 qualificada com a clau HT “ús residencial habitatges tutelats per a 
gent gran”. La modificació va ser aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en data 17 de novembre de 2004 (núm. expedient 
2004/014399/B, publicat al DOGC de 04/01/2005). 
 
L’objectiu dels pisos construïts és garantir que la gent gran pugui viure bé al seu 
habitatge i mantenir l’autonomia el màxim temps possible, a la vegada que es beneficia 
d’un ampli nombre de serveis addicionals i de la tutela de professionals sociosanitaris. 

 
III. Adequació d’un espai per al 4D HEALTH Innovation Simulation Center - 2014  

En el procés de transformació de l’illa de referència, l’Ajuntament d’Igualada va  endegar 
l’any 2012 les obres d’adequació d’una part de l’edifici de l’antic Hospital, la situada més 
a l’est amb front al passeig Verdaguer, per a la implantació d’un centre anomenat 4D 
HEALTH Innovation Simulation Center, on  els professionals dels sectors sociosanitari  i 
de la salut disposessin d’un espai per entrenar-se i millorar les seves competències 
tècniques i transversals. 

 
El 4D HEALTH Innovation Simulation Center, inaugurat l’octubre de 2014, ha esdevingut 
un centre per innovar en la millora de la seguretat dels pacients mitjançant la correcta 
adquisició de les competències dels professionals dels àmbits sociosanitari i de la salut 
en un espai on es recrea la realitat. El centre és un espai pensat per als pacients i 
persones en el seu conjunt, que hi poden obtenir informació,  formació,  suport i  
acompanyament per afrontar adequadament el tractament de les seves malalties; per 
als professionals sociosanitaris i de la salut, els quals poden obtenir un assessorament i 
seguiment personalitzat per millorar la seva praxis amb els pacients; per les institucions 
que hi troben un camp de treball, gairebé real, òptim per l’aprenentatge i el disseny de 
nous plans, processos i aplicacions;  i, per al sector empresarial que hi disposen d’un 
nou espai on testar i difondre els seus productes i serveis. 

 
Situació urbanística vigent 
 
L’illa està qualificada pel Pla General d’Ordenació de la manera següent: 
 

Clau 2 “sistema de parcs i jardins”   424 m2

Clau 3d “sistema d’equipaments- sanitari assistencial” 6.127 m2

Clau HT “sistema ús residencial habitatges tutelats per a gent gran” 3.429 m2

TOTAL 9.980 m2
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Propietat 
 
Les finques incloses en l’illa són propietat de l’AJUNTAMENT D’IGUALADA, una part, 
mitjançant possessió en concepte de propietari de manera pública, pacífica i no 
interrompuda des de l’any 1846 i, l’altre, per permuta amb la Fundació Privada Hospital 
Comarcal d’Igualada l’any 2017.  
 
 

2. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
La present modificació puntual té per objectius: 
 

- Reordenar els sistemes de parcs i jardins urbans (clau 2)  i d’equipaments (clau 3) 
existents a l’illa definida pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers de 
Santa Joaquima de Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives; i, alhora, ampliar 
la vialitat perimetral de l’illa (concretament, dels carrers de Santa Joaquima de 
Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives). 

 
- Modificar l’ús de l’equipament públic, avui qualificat de  clau 3d “Sistema 

d’equipaments – sanitari assistencial” a clau 3a “sistema d’equipaments – docent”, de 
manera que es faci possible la implantació d’un nou Campus Universitari vinculat al 
camp de la Salut, complementat pel ja existent 4D HEALTH Innovation Simulation 
Center i una residència universitària, de nova creació, per a estudiants. 

 
- Reubicar i ampliar la clau 2 “sistema de parcs i jardins urbans” en el centre de l’illa, 

configurant un eix d’interrelació de l’illa amb el passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i 
el passeig existent al carrer de Sant Carles, on se situa un altre equipament 
municipal, l’Espai Cívic Centre. 
 

- Millorar la mobilitat de vianants i del trànsit rodat nord - sud. 
 
 

3. PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 

I. El setembre de 2014, l’Ajuntament d’Igualada va inaugurar el Campus Universitari 
d’Igualada, l’origen del qual és l’Escola d’Adoberia. El Campus acull, des de la seva 
creació, l’Escola d’Enginyeria d’Igualada i la càtedra d’empresa A3 en Innovació del 
Cuir, el Tèxtil i la Moda, adscrites a la UPC, i imparteix els Grau en Enginyeria 
Química, Enginyeria en Organització Industrial i en Administració d’Empreses 
Industrial, el Màster Universitari en Enginyeria del Cuir- i diversos Màsters i 
Postgraus universitaris (màster en direcció tècnica de l'adobatge, postgrau en 
direcció comercial i màrqueting, postgrau en emprenedoria, postgrau en gestió 
ambiental i postgrau en tècniques d’adoberia).  

 
Posteriorment, i amb la voluntat de recuperar uns altres estudis vinculats a la ciutat 
des de l’any 1967, es van incorporar,  en el curs acadèmic 2015-16, els estudis de 
Grau en Infermeria, gràcies, entre d’altres, a la disponibilitat a la ciutat de diferents 
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equipaments de l’àmbit de la salut a l’alçada de les necessitats formatives d’una 
Facultat i, molt especialment, de les instal·lacions de l’anomenat 4DHealth Innovation 
Simulation Center. En aquesta mateixa línia, el Campus Universitari d’Igualada ha 
incorporat en el present curs acadèmic, el doble Grau en Nutrició humana i dietètica  
i  Fisioteràpia;  i,  es preveu, en breu, incorporar d’altres graus i estudis  relacionats 
amb la salut.  

 
La implementació d’aquests nous graus en el camp de la Salut i l’atracció d’un 
important nombre d’estudiants als mateixos, fa necessari la ampliació del Campus 
Universitari, avui situat al Pla de la Massa, bé en aquest mateix emplaçament bé en 
un de més escaient com és l’illa de referència on es troba l’hospital simulat  4DHealth 
Innovation Simulation Center, el qual es configura com l’eix vertebrador i 
diferenciador d’aquests estudis, proporcionant un valor afegit de valor incalculable als 
estudiants que es formin en aquest Campus.  

 
Així doncs la disponibilitat d’espai suficient a l’illa i la presència del 4DHealth 
Innovation Simulation Center a la mateixa, justifiquen l’elecció d’aquest emplaçament 
per l’ampliació del Campus Universitari. Aquest nou emplaçament explica la 
necessitat de reordenar els sistemes de parcs i jardins urbans (clau 2)  i 
d’equipaments (clau 3), i de reubicar el primer, que també s’amplia.  

 
II. La reubicació i ampliació del sistema de parcs i jardins urbans al centre de l’illa 

millora notablement la seva funcionalitat: d’una banda, la nova ubicació al centre de 
l’illa, el configura con un vestíbul d’entrada i sortida el carrer de Sant Carles amb el 
passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, a través de l’edifici docent: Palesar, que aquest 
a costat del sistema de parcs i jardins urbans, es preveu deixar una franja lliure 
d’edificació a la finca colindant, també de propietat municipal, que s’urbanitzarà de 
manera unitària amb l’anterior, configurant un espai lliure de grans dimensions. 
D’altra banda, aquest vestíbul permet donar continuació a l’eix de parcs i jardins 
urbans existent al carrer de Sant Carles, entre el carrer de Santa Joaquima de 
Vedruna i el carrer de les Delícies, i que es troba a toca d’un important equipament 
comunitari, l’Espai Cívic Centre, pel qual passen unes 1.200 persones diàriament.  

 
D’aquesta manera, la zona verda descrita, junt amb l’Espai Cívic Centre, el nou 
Campus Universitari, la residència universitària d’estudiants i l’edifici ViuB 1 
esdevindran un important entorn d’interrelació de diferents generacions de ciutadans, 
amb els consegüents beneficis positius a nivell personal i social per a aquests. 
Alhora, es potenciarà un espai que havia anat perdent vitalitat en motiu del trasllat de 
l’Hospital d’Igualada i Comarca a l’avinguda de Catalunya. 

 
III. L’ampliació de la vialitat perimetral de l’illa permetrà millorar la mobilitat de vianants i 

del trànsit rodat nord - sud. Així: 
 
El carrer de Santa Joaquima de Vedruna, que és la perllongació per la part sud del 
carrer de Lleida, uns dels principals eixos vertebrados del trànsit rodat de la ciutat 
nord – sud,   passa de 10 m. a 22 m. En l’actualitat, aquest vial està totalment 
consolidat i urbanitzat amb una illa central. El carrer del Cardenal Vives, junt amb el 



Modificació puntual del Pla General d’Ordenació d’Igualada a l’illa compresa pel passeig de Mossèn Cinto 

Verdaguer i els carrers de Santa Joaquima de Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives               | 7 
 

carrer de Santa Joaquima de Vedruna, enllaça amb la seva continuació, el carrer de 
la Misericòrdia, amb el carrer del Rec, en el seu extrem sud. En el tram comprès en 
la modificació el vial passa de 12,5 m. a 15,50 m, permetent una ampliació de la 
voravia i, per tant, una millora substancial de la vialitat peatonal. I, finalment, el carrer 
de Sant Carles s’amplia de 10 m. a 16 m. Palesar que una part d’aquesta ampliació 
es troba consolidada en motiu de la construcció de l’edifici ViuB1 destinat a 
habitatges tutelats per a gent gran, en la parcel·la qualificada com a clau HT “ús 
residencial habitatges tutelats per a gent gran”. 
 

En conseqüència, resta abastament acreditada la conveniència de la modificació puntual en 
relació als interessos públics concurrents.  
 
 La proposta de la modificació puntual queda definida al plànol d’ordenació (P3). 
 
Pel que fa al sòl qualificat de clau 1 “Sistema viari” s’experimenta una ampliació dels 
carrers de Santa Joaquima de Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives que es 
quantifica en  1.861 m2. 
 
Pel que fa al sòl qualificat de clau 2 “Sistema de parcs i jardins urbans”, amb motiu de 
la seva reubicació hi ha un augment de superfície  que passa de 424 m2  a 632 m2. Alhora, 
es millora notablement la seva funcionalitat com s’ha descrit més amunt.  Per tant,  la 
modificació dóna compliment a l’article 98.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la llei d’urbanisme pel que fa al manteniment de la superfície i de la 
funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Subratllar que la nova delimitació de la 
zona verda no altera la funcionalitat d’aquesta, ni la superfície mínima ni la localització en el 
territori, ja que s’ubica dins la mateixa illa d’equipaments.  
 
Pel que fa al sòl que es  requalifica de clau 3d “Sistema d’equipaments – sanitari 
assistencial” a clau 3 “Sistema d’equipaments” / clau 3s “Sistema d’equipaments – 
docent”, es passa d’una superfície de 6.127 m2  a una superfície de 5.067 m2. 

 
Finalment, pel que fa al sòl qualificat de clau HT “ús residencial habitatges tutelats per 
a gent gran”, en motiu de l’ampliació del front dels carrers de Santa Joaquima de Vedruna i 
de Sant Carles, passa de 3.429 m2 a 2.420 m2. 
 
 
4. QUANTIFICACIÓ DE PARÀMETRES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 

Sòl inclòs en l’àmbit (urbà)                               9.980 m2

PLANEJAMENT VIGENT                           PROPOSTA MPPGO                              
Clau 1 Sistema viari  Clau 1 Sistema viari  

Ampliació front c/ Sta. Joaquima Vedruna  
Ampliació front c/ Sant Carles 
Ampliació front c/ Cardenal Vives 

1.008 m2 

608 m2 

245 m2

Clau 2 Sist. parcs i jardins urbans 424 m2 Clau 2 Sistema parcs i jardins urbans  632 m2

Clau 3d Sistema equipaments 6.127 m2 Clau 3a Sistema equipaments - docent 5.067 m2

Clau HT 3.429 m2 Clau HT 2.420 m2
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5.  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L’ILLA 
 
L’ordenació volumètrica de l’illa no és vinculant, llevat de l’ordenació amb alineació a vial 
com a la resta de l’entorn i  permetent la implantació de la zona verda central a l’illa. 
 
La proposta volumètrica que acompanya la modificació puntual reflexa una edificació 
existent -l’edifici destinat a habitatges tutelats-, que es manté i passa a ser una edificació 
amb ordenació amb  alineació a vial.  
 
També es manté el cos existent rehabilitat de l’antic hospital que es troba ocupat pel 
4DHEALTH Innovation Simulation Center. 
 
Pel que fa a la resta de volums de l’hospital i al volum amb front als carrers del Cardenal 
Vives i de Sant Carles, aquests no són vinculants i, en tot cas, mantindran l’ordenació amb 
alineació a vial. 
 
 

6. NORMATIVA 
 
La modificació puntual no afecta la normativa per a sistema de vialitat ni per a sistema de 
parcs i jardins urbans ni per a sistema d’equipaments que es troba recollida als articles 66 
bis,  67 i  69, respectivament,  de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació. La 
clau HT es regula per la normativa de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació per 
a definir una parcel·la qualificada com a clau HT “ús residencial habitatges tutelats per a 
gent gran”. 
 
A continuació es concreten els paràmetres de la clau 3a dins l’illa: 
 

Ús 
Ús permès:   docent, d’acord amb la clau 3a. 
Ús complementari: administratiu, sanitari-assistencial i residencial públic (residència 

universitària).  
  

Ordenació  
Edificació amb alineació a vial.  
 

Edificabilitat - sostre 
10.723  m2/sostre, corresponent a l’edificabilitat permesa a la clau 3d actual. 
 

Nombre plantes 
PB + 3 PP  
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7. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
De conformitat amb l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis de la mobilitat generada, els estudis de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a 
document independent, entre d’altres, en els instruments de planejament urbanístic general i 
llurs revisions o modificacions que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
 
En la present modificació puntual del Pla General d’Ordenació, s’ha de palesar que la 
mateixa no comporta una nova classificació de sòl urbà  ni comporta la implantació de nous 
usos, ja que es manté la tipologia de l’ús de l’equipament, concretant-se com a ús principal 
el docent i com a usos complementaris vinculats al principal, l’administratiu, sanitari-
assistencial i residencial públic (residència universitària).  
 
Per tot l’exposat i d’acord amb la normativa indicada, s’ha de concloure que no procedeix la 
incorporació en la modificació d’un estudi de mobilitat generada. 

 
 
8. INFORME MEDIAMBIENTAL 
 
Objectius de l’informe 
 
El present informe té com a objecte l’evaluació de les possibles incidències mediambientals 
referents al desenvolupament de la proposta de  la present modificació puntual del PGO 
d’Igualada. 
  
Àmbit d’actuació 
 
Aquest àmbit està situat a  l’entorn definits a l’apartat 1 d’aquest document. 
 
 
Objectius 
 
La proposta de la modificació puntual té com a objectius: reordenar els sistemes de parcs i 
jardins urbans i d’equipaments existents a l’illa definida pel passeig de Mossèn Cinto 
Verdaguer i els carrers de Santa Joaquima de Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives; 
ampliar la vialitat perimetral de l’illa; modificar l’ús de l’equipament públic, avui qualificat de  
sistema d’equipaments – sanitari assistencial a sistema d’equipaments – docent; reubicar i 
ampliar el sistema de parcs i jardins urbans en el centre de l’illa; i, millorar la mobilitat de 
vianants i del trànsit rodat nord - sud. 
 
 
Anàlisi ambiental 
 
L’entorn de l’àmbit de la modificació puntual que es proposa, és troba configurat per una 
àrea urbana totalment consolidada. 
 



Modificació puntual del Pla General d’Ordenació d’Igualada a l’illa compresa pel passeig de Mossèn Cinto 

Verdaguer i els carrers de Santa Joaquima de Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives               | 10 
 

Una vegada estudiat el Pla General d’Ordenació i l’impacte que produiria la present 
modificació puntual, es constata que la seva aplicació no comportaria cap tipus d’alteració 
mediambiental ni cap risc per a la seguretat i el benestar de les persones. 
 
Conseqüentment, el present instrument compleix plenament les directrius per al planejament 
urbanístic que marca l’article 9 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
Text Refós de la llei d’urbanisme. 
 
 
Justificació de la no alteració de les condicions ambientals. 
 
La modificació puntual no implica cap distorsió en el context mediambiental urbà immediat 
en qüestió, doncs la proposta plantejada no implica cap alteració  sobre l‘entorn urbà.  
 
Tot això exposat, determina que no calgui adoptar mesures ambientals d’aplicació directa, 
atesa la seva innecessarietat.  

 
Igualada, juliol de 2017 
L’arquitecte municipal 
Jordi Pagès i Bertran  












