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Disposicions generals – Acords del Consell Municipal

ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL 1184/2018 de 29 de març, d’aprovació 
definitiva de la modificació dels límits territorials dels deu districtes de la 
ciutat de Barcelona, en els termes que s'indiquen en el document que consta 
a l'expedient annex.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 29-03-2019, adoptà el següent acord: 

(1184/2018) Aprovar definitivament la modificació dels límits territorials dels deu districtes de 
la ciutat de Barcelona, en els termes que s’indiquen en el document que consta a l’expedient 
annex; publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al 
web municipal.

INFORME JUSTIFICATIU DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL LÍMIT DELS DISTRICTES 
MUNICIPALS

La Cartografia Topogràfica Municipal (CTM) és la base utilitzada en la gestió i tramitació 
municipal. Ha estat elaborada conjuntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d'acord amb les especificacions tècniques aprovades en 
el marc de la Llei de la informació geogràfica, 16/2005 del 27 de desembre.

En base a aquesta CTM, s'han adequat els límits dels districtes municipals. El Departament 
del Pla de la Ciutat de l'Institut Municipal d'Informàtica, va realitzar la transcripció d'aquests 
límits a partir dels existents a la cartografia base municipal anterior a l'elaboració de la CTM.

En la transcripció dels límits dels districtes municipals s'han detectat 5 sectors de la ciutat en 
que el límit  no s'adequa a la urbanització existent. 

La proposta de canvi dels límits de districtes comporta també el canvi dels límits en els barris 
i seccions censals afectats. També suposa en tots els casos, variació en les superfícies de 
zonificacions i sistemes de cada districte.

Els 5 sectors amb aquesta motivació de justificació de la proposta de canvi de límit són:

! PLAÇA DE LES DRASSANES

Afectació

Districtes: Ciutat Vella / Sants Montjuïc

Barris: el Raval / el Poble Sec / la Marina del Prat Vermell

Seccions Censals: 01-001 / 03-025 / 03-020

Superfície: 5410 m2 de Sants-Montjuïc a Ciutat Vella
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Sense afectació en adreces

El límit entre els districtes s'ha ajustat per a la forma circular de la plaça, després 

continua pels límits comuns entre les illes de Sants-Montjuïc i Ciutat Vella per perllongar-se 
finalment en el marge del Moll de Barcelona.

! PASSEIG DE SANT JOAN - ROSSELLÓ - CÒRSEGA

Afectació

Districtes: L'Eixample / Gràcia

Barris: la Dreta de l'Eixample / el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Seccions Censals: 02-058 / 06-069

Superfície: 1648 m2 de l'Eixample a Gràcia

Sense afectació en adreces

Aquesta proposta de canvi de límit és un ajust a l’actual trama urbana, on la Font d’Hèrcules i 
el verd urbà s’ubiquen en un únic districte.

! RONDA DE SANT MARTÍ - HUELVA - ESPRONCEDA

Afectació

Districtes: Sant Andreu / Sant Martí

Barris: la Sagrera / Sant Martí de Provençals

Seccions Censals: 09-063 / 10-113

Superfície: 12140 m2 de Sant Martí a Sant Andreu

Sense afectació en adreces

Aquesta proposta de canvi de límit entre districtes s'ajusta per l'eix dels vials Espronceda, 
Huelva i Ronda de Sant Martí.

! RONDA DE LA GUINEUETA VELLA - PLAÇA KARL MARX

Afectació

Districtes: Horta-Guinardó / Nou Barris

Barris: Horta / Canyelles / la Guineueta

Seccions Censals: 07-014 / 08-060 / 08-059

Superfície: 1017 m2 d'Horta-Guinardó a Nou Barris

Sense afectació en adreces

El límit entre els districtes s'ha ajustat per l'eix de la ronda Guineueta Vella i per l'eix circular 
de la plaça.
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! MONTEVIDEO - AVINGUDA MARE DE DÉU DE LORDA

Afectació

Districtes: Les Corts / Sàrria-Sant Gervasi

Barris: Pedralbes / Sàrria

Seccions Censals: 04-056 / 05-005

Superfície: 6003 m2 de Les Corts a Sàrria-Sant Gervasi

Adreces: Av. Mare de Déu de Lorda 2-8

Montevideo 13

Parcel·les: 04-35145-025

(A la Seu electrònica del cadastre la parcel·la està agregada a 05-34568-120 ) CAP resident 
afectat

La proposta de canvi de límit és un ajust a l’obertura de l’Av Mare de Déu de Lorda, no té 
residents afectats però si afectació en el seccionat censal.

A l'annex d'aquest informe hi figura per cadascú dels 5 casos, els següents plànols: 
Topogràfic i Parcel·lari, Urbanisme i Orotofoto.

A més dels 5 casos d'ajust del límit entre districtes a la trama urbana existents, s'ha afegit la 
proposta de canvi de límit entre Horta-Guinardó i Gràcia, pel sector:

! CARRETERA DE LES AIGÜES - GARRIGUELLA

Afectació

Districtes: Gràcia / Horta-Guinardó

Barris: Vallcarca i els Penitents / Sant Genís dels Agudells

Seccions Censals: 06-009 / 07-090

Superfície: 36605 m2 d'Horta-Guinardó a Gràcia

Adreces: Carrers Garriguella, Vila de Roses, Siurana  i carretera de les Aigües del 
359 al 399

Parcel·les: 31 d'urbana amb 35 immobles

Residents: 28 empadronats

16 d’abril del 2019 CSV: 6644-f853-bcab-7f7e


