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Ajuntament ~ de Barcelona 

MESURA DE GOVERN 

OBJECTE: APROVACIÓ EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL DOCUMENT DE CRITERIS, 
OBJECTIUS 1 SOLUCIONS GENERALS DE PLANEJAMENT AL POLÍGON DE LES CASES 
BARATES DEL BON PASTOR PER TAL D'IMPULSAR LA SEVA REMODELACIÓ 

Motius: 

El Polígon del Son Pastor - anomenat Milans del Bosch en el moment de la seva crea ció 
al 1929- va ser promogut pel "Patronato de la Habitación de Barcelona", antecessor de 
!'actual Patronal Municipal de I'Habitatge, dins del marc de la construcció d~ diferents 
polígons públics d'habitatges a d'altres indrets de la ciutat, més coneguts com a "Cases 
Barates ... 

En aquest període es van construir a l'entom de 2.000 habitatges repartits en quatre 
grups, que compartien les mateixes mancances d'equipaments i serveis necessaris, pel 
fet de tenir una ubicació urbana marginal, així com de morfología externa: tots els 
polígons presentaven característiques comunes d'organització espacial mitjanyant 
l'organització de fileres de Planta Baixa -doble habitatge- donant a dos carrers. 

Així mateix, els problemes de les Cases Barates vénen derivats de la seva propia 
implantació i tipus de construcció. Avui, quasi 70 anys després de la seva execució, és 
ciar que els 781 habitatges d'aquest polígon no disposen de les condicions d'habitabilitat 
i confort que els requeriments actuals demanen. Per tant, l'ampliació de l'escassa 
superficie de les cases és una ineludible necessitat, així com l'actualització 
modernització de les xarxes de servei. 

Per tant, tenint com a referents les actuacions de remodelacions fetes als pol-ígo-ns de 
les Cases Barates d'Eduard Aunós i del Baró de Viver, i aprofitant l'impuls positiu que 
suposara per al districte de Sant Andreu la consecució del Pla de Sant Andreu - La 
Sagrera, la urbanització deis terrenys de la Maquinista i la regeneració del riu Besos, 
amb la recuperació de les seves aigües i lleres, és el moment idoni per endegar aquest 
pla. 

El Planejament vigent és, per remissió, el Pla Parcial aprovat l'any 1971 amb les 
modificacions expresses introduYdes pel propi PGM l'any 1976. Aquest és i ha de ser, 
dones, el marc urbanístic de referencia per a qualsevol de les altematives a plantejar 
amb independencia del model d'intervenció escollit 

Les quatre propostes que integren el Document de Criteris, Objectius i Solucions de 
Planejament comporten la redistribució del sostre maxim edificable provinent del Pla 
Parcial Vigent, un cop dedun el sostre ja edificat seguint el propi Pla Parcial i el que en 
resulta afectat de les modificacions expresses introdu.ides pel PGM, el que dóna un total 
de 107.478 m2. 
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CONTINGUT DE LA MESURA 

Ateses aquestes consideracions l'equip de Govem proposa l'elaboració de la 
corresponent MPGM en el barri del Son Pastor pera la seva remodelació. 

Per aixó s'ha elaborat el document de Criteris, Objectius i Solucions Generals de 
Planejament al Polígon del Bon Pastor. Aquests criteris tenen com a contingut: 

A. Proposar quatre altematives de remodelació que representen quatre vies d'abordar la 
remodelació, que van des de l'ordenació a partir de l'illa tancada i l'espai d'interior 
d'illa d'ús privat, fins a l'ordenació oberta en blocs a"illats i l'espai lliure d'ús públic, 
passant per solucions intermedies. Aquestes solucions, peró, són esquemes de 
treball, voluntariament diferents, que no han de ser considerats com a propostes 
tancades d'ordenació, sinó com a possibles línies de treball a desenvolupar durant la 
posterior tramitació de MPGM. En tot cas, la remodelació comportara la refocalització 
deis afectats en els nous habitatges. 

Les quatre altematives responen a models d'ordenació diferents, que all mateix 
temps, comporten tipologies edificatóries i espais lliures de caracter diferenciat, 
susceptibles d'ús públic o privat. 

Les quatre altematives tenen en comú el tractament de: 

- L'obertura del carrer de la Séquia Madriguera i l'ordenació del front edificable a 
reestructurar. La requalificació del sól edificable per usos d'habitatges i residencials. 

- La nova fa9é!na sobre la Rambla (prolongació del el Costa Daurada) 
- Els dos blocs existents, de PB+4P, constru"its segons el Pla Parcial situats entre el el 

de Tarrega i La Granadella. 

B. Pel que fa a l'esquema viari , el proposat és comú a les quatre altemativ~s i és el 
mateix previst pel Planejament vigent amb les següents modificacions: · 

1. Es prolonguen els carrers Costa Daurada i Claramunt fins al lateral de la Ronda 
Litoral, enlloc d'arribar fins al carrer Biosca. 

2. Es suprimeix el carrer de la Granadella 
3. Es suprimeix el carrer Vilamajor 
4. Es redimensiona el carrer Sequia Madriguera. 

C. Referent a !'estructura d'espais lliures i zones verdes del conjunt, cal assenyalar que 
amb independencia de les rambles ja existents i la de nova creació, resultant de la 
prolongació del carrer Costa Daurada, es completara amb una estructura de caracter 
més local. Les quatre alternativas proposades ofereixen tractaments diferents 
d'aquest espai lliure. En qualsevol cas, les quatre altematives hauran de garantir 
l'acompliment deis estandard de la zona verda previst pel PGM. Així mateix, totes 
quatre participen del criteri comú de mantenir i potenciar mitjan9é!nt l'ordenació l'arbrat 
existent, en ser una preexistencia que caracteritza i defineix positivament el paisatge 
del barri. 


