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Objecte del document 

l.'obtccte del prescnt ciocument és la def1n1C1ó deis "Critcris. Ob¡cct1us 1 Solucions 

Gencrnls oc plancj;Hnam pera l'ordenació del sector Hospital Militar Far1gola". 

Aqucsts Criteris, una vegado exposats al públic i recollits els suggeriments 

corresponents, permctran la redacció d'una Modificació de PGM que busca 

solucionar el conflicto exts tent en aquest sector de Hospital Militar - Farigola 

ordcnant una peca qunlificada Msicament de usos rcsldencials o de remodelac ió 

urbana 1 sistema viari bas1c. 



Ambit de la intervenció i justificació de la delimitació 

La intervenció es desenvolupa sobre un area delimitada, per una part pe ls carrers 

de les Medes, Mare de Deu del Coll, Farigola, Sant Camil, Plac;a Mons, Viaducte de 

Vallcarca i en la seva part baixa, amb l'avinguda del Hospital Militar i per una altra 

part per la mateixa Avinguda del Hospital Militar, el lateral costat muntanya de 

Pla¡;:a Lesseps, Avinguda de la República Argentina, Velázquez i Bolívar, fins arribar 

a la Avinguda del Hospital Militar en la part baixa del Viaducte de Vallcarca. 

La superfíc1e t otal de l'arnbtt és de 94 .097m2., és a dir 9,4 hectarees. 

Aquest ambit es correspon aproximadament als ja analitzats en dos documents de 

planejament que ja havien iniciat la seva tramitació independent i que per diferents 

motius es traben aturats en la seva fase de desenvolupament. 

Aquests documents son: 

• El Pla Especial de Reforma Interior del sector Hospital Militar - Farigola 

• La Modtficac1ó del Pla General Metropolita per la concrec ió de l'ordenació de la 

Avinguda del Hospttal Militar (entre el Pont de V allcarca i la Pla9a de Lesseps) 

En relació al primer deis documents esmentats, el PERI del sector Hospital Militar

Farigola, 1' Ajuntarnent el va aprovar provisionalment en data de 3 de febrer de 

1995. El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya va acordar la suspensió de la tramitació del PERI en data de 4 d'agost de 

1995, al·legant que l'abast de la in tervenció prevista en el PERI feia Imprescindible 

la formulactó d'una modiftcació de PGM i, d'aftra banda, perqué era necessan que 
1 

s'incorporés en el PERI la programació i execució del sistema previst amb el 

reall o t¡amcrn deis afectats, o bó alterna1wament, es considerés en la h1po téuca 

rnodtftcactó de PGM la scva requalíficactó com a zona edificable, tot prevetent un 

!> ISterna d'cxectJCIÓ per compcnsac ió. La resoluc ió suspensiva del Conseller de 

PTtOP va ser unpugn1da per !' A¡untarnent davant del Tribunal Supenor de JustiCia 

de Catalunya, el qual .¡a resoldre esttmar la demanda de 1' Ajuntament mtt¡an9ant 

Sentencia de data 16 de julio! de 1998 i anul·lar la resoluc ió del Conseller de 

PTrOP, atxf com rambc declarar emesos en scntit favorab le els mformes precepuus 

de la CUB ' del Conseller de PTiOP, previs a la remissió de l'expedient a la 

Com1ssió Juríd1ca Assessora l)tr con tinuar la t ramitacíó del Pla per la seva 
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aprovació definitiva. La Sentencia del TSJC ha estat reco rreguda en cassació per la 

Generalitat de Catalunya, de manera que actualment el Pla es troba pendent que el 

Tribunal Suprem dicti la corresponent sentencia. 

En re lac ió amb la Modificació del Pfa General Metropolita per a la concreció de 

/'ordenació de /'A vinguda de /'Hospital Militar, val a dir que aquest Ajuntament ha 

optat per incorporar les previsions del seu estudi al present document de Crite_ris, 

Objectius i Solucions Generals de Pfanejament de la Modifícació del Pla General 

Me tropo/ita per a la concreció de /'ordenació en l'ambit de /'A vinguda de /'Hospital 

Militar-Farigola, amb la finalitat d'englobar l'actuació prevista en aquesta MPGM 

dins 1' actuació prevista en el PERI del sector Hospital Militar-Farigola i obtenir així 

una so lució urbanística conjunta i diferent a les anteriors, i abandonar la tramitació 

deis documents per separat, amb l'anim d'esdevenir el maxim de coherent i óptima 

per al sector sobre el qual incideix. 



Criteris objectius de la proposta. 

Aquest document enuncia els criteris i objectius en que es tindran que fonamentar 

les propostes postenors que el desenvolupen, incloent 1' estudt d' algunes soluctons t 

alternativos de l'ordenació. 

Els objecttus principals són : 

Redefinir l'ordenació vtaria, de manera que es simplifiquin cls moviments es 

redueixt !'impacte ambtcntal del trafic. 

Determinar el caracter de la franja actualment afectada per xarxa vtaria basica 

compresa entre c/Bolívar i Hospital Militar. 

Determinar les alincacions de vial i rasants, ajustant-se a les preexistenctcs urbanes 

del sector. 

Reordenar la cdificabilitat global prevista. a partir de una ttpologiu cdtficarória 

d'acord arnb l 'espat cxtst•.;nt. 

Adequar cls sisterncs resultants a les necess itats exis tents i previstes del sector. 

A just ar el viari general a les traces consolidades, mantenint els criteris de 

connectivttat i d'estructura urbana necessaris. 

Preveure solms per a lc1 reltbtcactó Cllns del sector deis habttatges ufccrats. 

F<Hnwctó ri c II'Correcu•s :mnsvu·sals 1 pc; ·e·LWCtó d·; 1:-·s oucJiti.a<s "' bt13nta s <1··1 

sector 

Posstblt~ tr.l c tarncnt <.ltl•·r!..!ncsat rJ•~I sector d.! C/ Sam Cnmtl Ct GLIS iü VO A. 

B~cquer, tnclr.:pcndtl7 cH1l lo del procés de trc~rnitació de In Modiftcactó de PGM 

global, pc;ró mantcnmt \~Ir. crtte rt s gnnerals de J; ¡ propos ta. 
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Mes concretament, aquestes idees es poden concretar en dos blocs, atenent als 

aspectes del tlpu ::; d 'cstructura general que es proposa 1 a la con figuració de 

l'ordenac1ó resultant . 

pcl que fa a l'estwctura general proposada : 

Es tracta de garantir la conformació d'un potent eix civic i la reestructurac•ó 

viaria, com a opció que s'acompanya de la necess1tat d'aconseguir el 

dcsllturamcnt i dignificac16 del sotapont del Viaducte de Vallcarca, millorant 

les opcions d'accés als barris del Coll i del Carmel, proposant la creació d'un 

nou vit~ l que connecti d1rectament la avinguda Hospital Militar amb la Pla<;:a 

Mons. a través de sóls de nova ordenació all1berant el trimsn que avui uulitza 

el carrer Bolivar com a únic punt d'accés. 

L'c1x Farigola - Torrent del Remei, encara que en un grau menor, representa 

també un can ni •mportant d ' accés 2ls barris del Carmel i del Coll des de 

Gracia i Playa Lcsseps, que es pot entendre formant parell viari amb el carrer 

Mare de Deu del Coll. Es tracta de un e1x amb una consohdació irregular de 

les alincacions entre Hospital Militar i Mare de Deu del Coll. S'ha de fer l'ajust 

d ' ulinenc ions per tal de m inorar les arectacions cxistents sobre ed1ficis 

consolirJms. A w l CIC C~e s'ha es~udiat un trac;at de 11 rnctrcs d ' ample total, 

ohtenint w1 ll élCfd ~ que ndopta una geomerna smuosa poró ft~ctible . 

Pel que fa a la conliguració de l'ordenació : 

L' ordena ció resultant, a tesa la heterogene"itat del sector, ha de respondre al 

tractament difcrenciat de diferents parts o are es. 

L' entramat d'illcs regulars ex1stents. desenvolupat sobre 1' angle Fango la -

Hosp1tal r1111iltctr presenta unes caract·~ristlques de regularnat parcel-lana 

basam::s en un re ,ulac1ó com a •Ita i:anca j <~ S'haurl! per6, d'cstud•ar amb 

cura lmte Jrac• 1 s• d ilQu~s•r:s 1Hes de les alcades torc;a d• ' erents que 

der1v.:mcn ¡,.. ur 1 · r1 #' 1 reg ,tac•ó e~ ga!ms seg ns amplada dt! \:lal 

En e:l plant"l IIII"Jl <.:'11n cr~;:-.r s d'mt•.;r•Jt:nc•o uel que tn il l'or<lena •o Jt: 

1 1 d r 1 1 'h 1 tr •·n !• 

• La perrn•·at)•htd ' esp'l •al lue nerm:; ·, li! iorm 1C10 cl'esna•s vcr<ls 1 arbHHS 

(I)IÍ O i! GS r) PIIV<tl ). 

• Un.t 1111 :11nt: r: cli1 S1rtildd, c:l<trdlllent formallltad Fl, modlJIIJdil . 
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Les opctons que es poden plantejar en la formulació d'uns cntens d'mtervcnctó 

sobre aquest sector. sen en : 

On'1nr congrul!nCHl a la conforrnació de un potcnt eix cívic i vtan sobre Hospital 

Mthtat, millorant els accessos als barris del Carmel i del Coll a traves del carrer 

Farigola o de un no u vial de connexió (Hospital Militar - Pla9a Mons). 

El conJunt de vtcs secundaries han de estructurar internament el sector conformant 

les •lles o espais a on es prodUJra la nova edificació. 

Mantenimcnt de la Hnia d' afcctació viaria sobre el Bolfvar (en la seva entrega amb 

c/Ballester). 

La reserva pcr n pare urba sobre les dos grans finques de l'angle Viaducte de 

Vallcarca - Pla9n Mons- Bécquer, amb major deslliurament d'edificació de les vores 

' sotapom del Vtaducte, facilitant la maxima permeabilitat de la massa d'arbrat i 

verd (públic o privat) des de les cotes altes de Plac;a Mons cap a Hospital Militar . 

Establiment de localitzacions per a equipaments de nova creació . 

Bu, queda d'una imatge cons truida i ordenada, integrada arnb els elemt:nts ¡a 

prccxtstents que es conserven. dcfinínt aspectos com la nova unatge riel barrt 

entorn al carror F<mgola 6 la concreció volumétrica de la possible edif1cac1o 

d'cquipamonts sobre la zona central, entre Hospita l Militar 1 c/Bolfvar. 

Els aspectos rcfercnts al espai públic es planteja l'opció de crear un espa1 saló 

entre la zona de les antiguos cotxeres del Metro i el sotapont del v•aducte de 

Vallcarca, rac1orwhtzant l'espai actualment ocupat per un aparcament a l'atre tliure, 

¡unt al Convem de les Germanes Obreres, a1xí com les parceHes ac;.ualm¡;:n;. 

oc\! nades por !'hotel srtua~ en Hospital Mih;ar - Ballester. En aquesi.u zona tHmbe 

s'ha de ten~r en cornptc la soluc16 rJe l'emreJa vrdrta de e r.1a1gnon arnb Hosu•·al 

l.ltlltnr t RcpúlliiCo t Arg••nuna. 

Lu POSStbllttrl~ (J•· sepnrar un ambti: delimnat po!l carrer de Snnt CanHI, I'ESGOics 

FotiiJOioJ, t.:ls clc Hrl:f ~(j d'unes f1nques amb fa9anu al carrer Fam¡ola r el carrr;r de: 

Gustavo/\. f:llocqlll!r, de la uarnítac1ó d'aquests Crru.ms. 
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Aquesta zona co incideix sensiblement amb una delimitació d'unitat d'actuació de 

l'antic P.E.R.I. Farigola (mes concretament la U.A. SC-1 ). 

El propi PGM a l'hora de delimitar els seus ambits d'actuació, no inc lo·ia aquesta 

zona d intre de 1' ambit del Sector de Reforma Interior (SRI). L' autonomía d' aquesta 

pec;;a es c lara, a més pot permetre la continu"itat espacia l necessaria per 

1' establiment d' un recorregut de connexió entre espais verds i dotacionals que 

articulin el sector 

Avaluades les característiques d' aquest ambit, des de el document de Criteris que 

ara es tramita, i sense alterar els objectius i determinacions de caracter general que 

es proposen, no s' aprecia inconvenient en separar aquest ambit de la resta de la 

intervenció, suggerint la possibilitat de promoure una tramitació independent que 

permetia el desenvolupament i execució autónoma del sector tota l objecte d' estud i 

dins el document objecte de tramitac ió, mantenint els criteris d'edificabilitat 

assenyalats pe l PGM. Aixó permetra una major agil itat en el desenvolupament 

d'aquesta pe<;:a que no participa de la vinculació del SRI de PGM. 



Descripció de la proposta 

Els precedents atíptcs de la present formulació de Criteris, que compta amb fases 

prévies d'informació i participació, pcrmet disposar de certs plantejaments inicials 

que s'han estudiat a !'hora de formular aquesta proposta. 

Es important l'estudi sobre l'ambit de Hospital Militar, presentat per 1' Associació de 

ve'ins de Gracia- Vallcarca, en el que es plantejava la necessitat de realitzar un pla 

conjunt que danés coherencia a les intervencions singulars, que individualment fan 

propostes d'ordenació pel sector. 

De la mateixa manera es di u que no es pot entrar en 1' ordenació del sector 

Vallcarca-Lesseps si no es considera conjuntament, a una escala superior, 

1' ordenació de la mobilitat entre Collcero la i Lesseps, en el que un element 

important era la reordenació viaria del sector sota el viaducte, en el que d'acord 

amb les idees deis Serveis de Planejament, es plantejava el lligam entre Hospital 

Militar i República Argentina. 

El present document incorpora, de cara a una primera discussió sobre els Criteris, 

una alternativa fruit del procés de desenvolupament deis estudis realitzats per 

situar el nou sól i el nou sastre edificable en el sector objecte d'estudi. L'alternativa 

presentada acompleix la totalitat deis objectius de la transformació descrits en el 

punt 6.-"Criteris i objectius de la proposta". 

Pels diferents sectors, les bases per a la reordenac1ó del sector son : 

Placa Lesseps : 

Es configura com un espa1 bils1cament verd, amb una obertura s1gn¡f¡cat1va cap a 

Collserola pe¡ 1' actual tra({l'l de la Avinguda Hospital Militar Es desafecta la 

contmuació de Ma1gnon entre aquesta i República Argentina. 

En superficie, pan de les anugues cotxeres passen a estar ocupades per un 

equipament (bib lioteca) pel barn. 
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Trilm d'Hospital Militar, entre carrer de Velázquez i carrer d' Agramunt : 

L'afectació prevista pel PGM en 1976 com a viari b~sic, am b uns 50 mts. 

d' amplada. es transforma en zona verda en forma de saló. 

Tr arn entre el carrer Agramunt r la Casa Comas d' Argemf : 

Es preveu una certa construcció de volum redu"it , dest inada essencialment a usos 

d'equipament. En cas de superar-se la rasant del carrer de Bolívar, l'edificació 

tindra com a límrt maxm1 l'al9ada de planta baixa i pis a una dist ancia de 1 O mts. 

des de la fa((ana de Bolivnr que es conserva, resolont c om a terrassa d 'accós públ ic 

la coberta corrcsponent a l'accés des del carrer de Bolivar, amb la maxima 

perrncab1htai. qw fJCihtl la v1sró de l'ed1f1cr Comas d' Argem1, amb la mín1ma 

ocupació del sol 1 sense cominuit.at al llarg del carrer, tot aixó en funció de les 

nccessitats que requereixi l'cdifici que ocupi l'equipament, i com a edifici únrc. 

Tram entre la casa Comas d' Argemí i els jardins del pont de Vallcarca : 

La casa Comas d' Argemi, catalogada com a patrimoni arquitectónic, es propasa 

com a equipament cultural. Es situara una edificació que resolguí la seva mitjera en 

el costal muntanya, de manera que es pugui reubicar pan deis afectats per 

l'üctunctó urbnnisrica, tot garnntint el reallot¡ament deis afectats que vivien en 

élquest trarn en el moment d'iniciar-se el procós, mitjan<;:ant habitatges de gestió 

pública. AqLrcs t a nova po<;:a es solucionara de una m anera singular, d'acord amb el 

lloc d ' emplac;ament. 

Reordenac1ó del sector de Farígola i el corredor v erd : 

Per tal d'1ntegrar adequadament les inicia t ivas en relació a la reestructurac1ó del 

sector d'Hospital M1litar i 1' anomenat corredor verd entre els Turons, es modificara 

lu proposla de planeJament en ~::1 sector de Fangola, tal 1 com es recull en aquests 

Crtt•.Jrrs. PliÓ perm~.;tra rt.:plante¡ar algunes afectacions pendents en aquest ambit 1 

r•)localluar la resta 1Jds afect<Hs en Hospnal M1lltar 

1 · dCWclCIÓ ur bnnlsucn ha o e: permetre replante¡ar el planejament del sector de 

FclrlgOitJ, Sll\Jan; en aqucst f)éHt deis afectats o'Hospltal Milnar 1 athora compensar 

o~lgunes nrectac1ons antcnors oe Farigola amb les noves zones verdes de 1' av. 

llosprtcJI Militar, així corn rt~soldre la proposta pel corredor verd com una suma de 

r ccorrcguts él lterna tius pcr a vianants, utllitza nt recorreguts d ' interés tradic ional 1 

paisatgtsttc. 



La nova vialitat general : 

Es rcsoldra la funcionalitat viaria del parell format per Hospital Militar i República 

Argentina, com alternativa a !'autopista urbana prevista en el PGM per l'afectació 

d'Hospital Militar. Es buscara reduir la pressió del transit en el carrer de Bolívar. 

Diferents alternativas son : 

A. República Argentina conserva el funcionament actual, mentre que Hospital 

Militar es consolida com a via en doble sentit. El carrer de Boliva manté el 

funcionament actual. 

B. Desdoblament d'Hospital Militar en el pont de Vallcarca, de manera que la 

ba1xada fins Lesscps es fa per República Argentina i la PUJada per Hospital 

Militar. El carrcr de Bolívar manté el funcionament actual. 

C. Per tal de millorar el funcionament general i minorar el transit en el carrer de 

Bolívar s'estud1ara un nou vial de connexió fíns la pla9a de Mons. 

L'accés al sector de Farigola, es fa seguint els criteris del PGM, minimitzant 

!'impacte de les afectacions inicials, al plantejar-se un vial de 11m. d'amplada. 

Aquesta estructura viaria permet la liberacíó del sector més proper al v1aducte de 

Vall carcn, pcrmctent la continu"itat del espai lliure d'edificació, facilitant la connexió 

entre cls difcrcnts sectors a traves d'espais de caracter públic. 

Pel que fa a les nombro ses afectacions que el PGM su posa, tant a 1' eix de Hospital 

Militar com al sector de Farigola - Viaducte de Vallcarca, la M odificació de PGM 

permetra reduir-les en aquest barrí i habilitar un area que permeti la relocalització 

de tots els habitatges afectats dins el mateix sector. Es planteja que aquesta area 

en un pnnc1p1 pugui estar situada en la part corresponent a l'entorn del viaducte de 

Vallcarca, al tractarse d'un espai poc consolldat 1 amb usos fact1bles de 

reconvers1ó, r ac1litant a1xi 1' operació de relocalltzac•ó d' afectats. 


