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Salutacio
La ciutat , que es defineix per les relations d'intercanvi de tota mena, va comencar sent el floc del mercat

(I'intercanvi economic) i el floc de l ' agora (1'intercanvi d'idees, la polls grega). El primer promovia la satis-

faccio de necessitats materials, treball i consum , i el segon promovia la satisfacci6 de les necessitate in-
tellectuals ; ambdues imprescindibles per al desenvolupament hums. La ciutat que volem, Ia ciutat-ciutat,

requereix , per a un creixement harmonic i potent, que els poders publics orientin la configuracio del marc

adient i , en aquest sentit , la Politica Urbanistica municipal n'es un dels instruments.

Els ciutadans i ciutadanes de Barcelona i el seu Ajuntament fa molts anys que treballen amb una ferma

complicitat per fer d'aquesta realitat urbana , que supera el seu ambit estrictament administratiu, un espai

incomparable pel seu desenvolupament integral.

En aquests moments, la barreja de tot tipus d'activitats economiques I culturals i la qualitat del seu ur-

banisme fan de la nostra ciutat una de les mes apreciades i valorades a tot el mon per viure-hi i treballar-hi.

Es per aixo que m 'omple de satisfaccio presentar -vos aquesta Memoria del Sector d'Urbanisme, on es

recull I ' activitat que s'ha dut a terme en el periode 1995-1998 . En les seves pagines trobareu una informa-

cio clara i detallada de com s' ha concretat la Politica Urbanistica municipal per continuar dotant la ciutat

d'aquest marc de qualitat urbanistica reconeguda arreu del mon.

Aquest reconeixement ha quedat pales amb la concessi6 del prestig16s premi del Reial Institut d'Arqui-

tectes Britenics (RIBA), que per primera vegada no s'atorga a un arquitecte, sing a una ciutat en el seu

conjunt , com a ul'exemple mes interessant de regeneracio urbana ,,. Com a Alcalde i com a ciutada, vuli

agrair I 'esforq de totes les persones que tant des de la iniciativa privada com des del propi Ajuntament han

fet possible aquesta realitat.

Dos dels objectius prioritaris marcats per a aquest mandat han condicionat fortament el treball realit-

zat des d'aquest sector . En primer floc , la voluntat d'acostar les decisions als ciutadans ha suposat una

forta descentralitzaci6 de competencies als districtes , pero, alhora , es evident que el sector central no ha

deixat de responsabilitzar -se de la coordinaci6 general en materia urbanistica. D'altra banda , la voluntat

explicita d ' augmentar la inversio municipal ha produit una restriccio de la despesa corrent i, consequent-

ment, s'ha reduit forga fa plantilla de personal . Malgrat les dificultats que ens hem trobat en el cami, cal

destacar que els resultats son magnifics.

No vull deixar de fer una mencio especial a tot (' equip del sector d'urbanisme per la seva capacitat i de-

dicaci6, des del Primer Tinent d'Alcalde Xavier Casas , que I'ha dirigit , i el seu gerent Borja Carreras, fins a

aquell treballador que pot pensar que la seva tasca no ha estat rellevant. Entre tots han fet possible la mi-

Ilora quantitativa 1 qualitativa del nostre espai urba coma que ara mateix gaudim plegats.

Joan Clos

Alcalde de Barcelona



Presentacio
El Programa d'Actuacio Municipal ( PAM) que vam posar en marxa I ' any 1995 marcava diversos objectius

basics per al govern de la ciutat fins a les elections que acabem de celebrar: aprovar la Carta Municipal,

amb tot el que aquesta (lei ha de representar per a una governacio mes eficac ; continuar fent de Barcelona

una ciutat de qualitat posant en marxa un programa d'inversions molt ambicios ; i mantenir , al mateix

temps, I'equilibri financer en els comptes municipals. Esgotat el periode 1995-1998, aquells objectius que

al seu dia vam establir en el PAM han estat complerts.

En el terreny de la politica urbanistica , la Comissio d ' Equilibri Territorial (despres Comissio d'Urbanis-

me i Infraestructures ) ha assolit les fites marcades pel PAM d ' acord amb una visio de ciutat sostenible,

que es la que inspira la politica territorial de I'Ajuntament de Barcelona. Alguns exemples son especial-

ment significatius , com el Pla Parcial de Diagonal - Mar, fruit d ' un acord amb la propietat per al desenvolu-

pament urbanistic d'una area determinada de la ciutat d'acord amb criteris mediambientals. S'esta treba-

Ilant conjuntament amb entitats professionals , com I'Institut Cerda, per establir unes directrius generals

que permetin orientar les figures del Planejament Urbanistic cap a aspectes fonamentals per a I'esmentat

objectiu de la sostenibilitat ( estalvi energetic , aprofitament de recursos naturals, etc.)

El tractament de I'espai public posat en marxa per I'Ajuntament de Barcelona durant aquests anys ha

estat presidit per I'objectiu d'estendre la qualitat. Hem renovat el mobiliari urba i hem desenvolupat el Pro-

grama d ' Escultures , donant als parts i places publiques una nova i mes moderna configuracio. En els dar-

rers quatres anys, s'han col • locat 20 obres , entres escultures i monuments , per caracteritzar Ilocs repre-

sentatius o mantenir el record de fets i ciutadans rellevants de la nostra historia.

L'atorgament de Ilicencies , tant per al notable creixement de I'oferta d'habitatges i espais per a noves

activitats com per a la rehabilitacio del part arquitectonic de la ciutat , ha estat un dels elements mes sig-

nificatius de la gestio urbanistica municipal d ' aquests anys . L'entrada en vigor de I'Ordenanga de Para-

ments Exteriors dels Edificis i el programa d'ajudes publiques que I'acompanya han produit un rapid efec-

te multiplicador en el nombre de Ilicencies d'obres per a la rehabilitacio . La nova ordenanga esta fent

possible que a la neteja dels edificis s'hi afegeixi (' element de la seguretat, imprescindible per a una gran

ciutat amb segles d'historia arquitectonica al darrere. Aquests instruments posats en marxa per I'Ajunta-

ment estan contribuint a consolidar una cultura del manteniment i la renovacio , que considerem pega clau

per a la qualitat urbana present i futura de Barcelona.

Els Plans Especials de Proteccio Arquitectonica, un d'especific per a cada districte , han servit per in-

corporar alguns dels edificis i elements arquitectonics de I'arquitectura moderna . La feina feta al Ilarg d'a-

quests anys ha estat fruit del consens amb els sectors ciutadans interessats i ha servit per incorporar no-

ves propostes de caracter urbanistic que milloren les conditions dels edificis protegits.

El periode 1995 - 1999 ha estat especialment fructifer pel que fa a I'elaboracio i tramitacio de planeja-

ments especifics i mesures municipals de gran rellevancia per al desenvolupament urbanistic de Barcelo-

na. El document de Criteris del Poblenou n'es una de les peces fonamentals . Despres d'un Ilarg periode de

reflexio i participacio ciutadana , aquest document obre la porta a una transformacio radical d ' aquest sec-

tor de la ciutat . Els objectius fonamentals son, d'una banda, donar cabuda a les noves activitats economi-

ques i productives Iligades a les noves tecnologies i que no estaven incloses en el concepte tradicional de

zones industrials . D'altra banda , el document reconeix, amb diferents matisos , els habitatges existents,



dotant - los de I'entorn adient perque perdin el caracter marginal al qual semblaven condemnats pel no re-

coneixement del PGM o per conviure amb activitats obsoletes.

La nova configuracio del Poblenou com a districte urba on conviuran activitats de nova tecnologia amb

residencia , nous espais Iliures i equipaments es potser el repte urbanistic mes important que to la ciutat

de Barcelona per als propers anys. En el periode 1995 - 1998 ja hem donat passos molts importants : l'ober-

tura de la Diagonal des de la plaga de les Glories cap al mar , I'impuls donat als PERIs de Diagonal - Poble-

nou i del Front Maritim , amb Ilicencies atorgades per a 34 promocions, i el complex de Diagonal Mar, amb

1.875 habitatges , un centre de negocis de 74. 000 m2de sostre i un parc de 17 hectarees.

El planejament i la gestio urbanistica d'aquests darrers quatre anys han obert noves perspectives per a

altres ambits importants de la ciutat . A Meridiana - Porta Nord, un complex residencial, comercial i ludic

que potenciara aquesta part de la ciutat , atorgant - li un caracter de centralitat que necessitava i que lligara

aquest barn amb la resta de la ciutat . La nova urbanitzacio de I'avinguda Meridiana ha fet que aquesta via

deixi de ser una autopista per convertir - se en un bulevard.

Unes Ilargues negociacions amb la propietat han aconseguit capgirar el planejament de la Torre Vilana,

un espai de la serra de Collserola on el Pla General Metropolita preveia una edificabilitat de 75.000 m2 de

sostre (55.000 M2/s de residencial 120.000 m2/s per a equipaments) i on les edificacions previstes haurien

arribat a ocupar la cota 255 . Ara, gracies al conveni signat amb el promotor , el sostre residencial ha que-

dat reduft en 31 . 000 m2 i el d'equipaments s'ha incrementat de 3.000. En aquest cas, es especialment relle-

vant que I'edificabilitat s'ha limitat a la cota 225 , amb la qua[ cosa la ciutat consolida 52.000 m2 de zona

verda.

A Sant Andreu - Sagrera , s'han desenvolupat al Ilarg d'aquests quatre anys diverses figures de planeja-

ment i projectes d'urbanitzacio . Han estat sol.licitades i atorgades Ilicencies d ' edificacio per a un sostre

de 131 . 786 m2 . La zona es va configurant com una nova area central de Barcelona que tindra un gran parc

urba i I'Estacio Central del Tren d ' Alta Velocitat com a nucli vertebrador de nova activitat economica per a

aquesta part de la ciutat.

Son nomes alguns exemples practics de la politica urbanistica impulsada per I'Ajuntament de Barcelo-

na entre 1995 i 1999 . Son casos concrets del model urba de Barcelona , de la seva renovacio i transforma-

cio, del tractament del seu espai public, que s'ha convertit en referent international de qualitat, com ho

demostra la Medalla d'Or concedida pel Reial Institut d'Arquitectura Britanica (RIBA), un dels guardons

mes prestigiosos del mon.

Per finalitzar , un agraiment i un compromis. L'agraiment a tots els tecnics i treballadors municipals que

amb la seva tasca i el seu esforq han fet realitat el que es detalla en aquesta memoria. El rigor aplicat al

planejament i els projectes urbans estan fent de Barcelona un exemple europeu de ciutat de qualitat. El

compromis es el de continuar treballant en aquesta direccio i en la d'estendre la qualitat urbana a tots els

racons de la ciutat.

Xavier Casas

Primer Tinent d 'Alcalde



Introduccio. La qualitat urbana

AAw

s impossible pretendre recollir en un text tots els aspec-

tes d'un treball en equip durant el periode 1995-1998.

No es poden apreciar aquells aspectes intangibles, abso-

Iutament necessaris perque un esfor4 col'lectiu tingui

un resultat tan destacat com es el cas de Barcelona.

M'estic referint al talent, la il•lusi6, l'experiencia, la

imaginaci6 o la capacitat d'investigar en aspectes for-

mals i de disseny de la ciutat. El resultat real, el millor

document, es la ciutat matcixa.

Per lant, acceptant aquestes limitations, intentarem

recollir els aspectes mes comparatius o quantitatius que

permetin fer-nos una idea de quins son els sistemes or-

ganitzatius, els recursos humans i les feines que el Sec-

tor d'Urbanisme porta a terme.

S'ha de Lenir present que una de les prioritats politi-

ques marcades per a aquest mandat, la voluntat d'apro-

par les decisions als ciutadans, ha comportat una forta

descentralitzacio de competencies vers els districtes i,

per tant, el Sector central d'Urbanisme s'ha responsabi-

Iitzat mes de la coordinaci6 general, corn un referent

per a la presa de decisions mes importants i no tant

corn executor de les petites obres.

Per altra banda, la contenci6 de ]a despesa corrent i

la descentralitzacio abans esmentada ban comportat

una forta reduccio de personal -el 45%-, passant de

mes de 300 persones a menys de 180 en dos anys, sense

reduir ni la quantitat de treball (corn a exemple, el

nombre de Figures de Planejament tramitades), ni la

qualitat dels resultats.

El nivell de qualitat urbana aconseguit no nomes ve

avalat pel premi RIBA a la ciutat de Barcelona pel pro-

ces sostenible de regeneracio urbana, sing pel perma-

nent interes que desperta la ciutat en ambits professio-

nals i politics que ha portat a les nostres oficines mes de

3.000 visitants experts en l'61tim any, interessats no sols

pels ultims treballs en realitzacio, sing en el «com»

abordern la problematica urbana.

El Gabinet d'Estudis Urbanistics es el grup d'estudis

que tot ajuntament desitjaria tenir, o millor dit, hauria

de tenir. Fora del dia a dia, sense implicacions en la ges-

tio de temes concrets, es dedica a realitzar aquelles ana-

lisis mes estrategiques, a llarg termini, territorials o sec-

torials necessaries per a la presa de decisions.

El Gabinet ha impulsat estudis Urbanistics referits al

desenvolupament del teixit metropolita i a la participa-

ci.o de la ciutat de Barcelona en el planejament territo-

rial, aixi corn en la definicio de les linies basiques per al

desenvolupament d'aquells projectes urbanistics mes

rellevants per a la ciutat.

En aquest sentit, el Gabinet ha mantingut la presen-
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1. Pla Territorial Metrapo-

lita.

2. Les Arees de Nova Cen-

tralltat , entre la renovaci6 i

el reequilibri.

cia de l'Ajuntament en la Ponencia Tccnica creada per

al seguiment de la redaccio del Pla Territorial Metropo-

lita de Barcelona, i tambe ha participat a traves de la

publicacio Papers. Regi6 Metropolitana de Barcelona en

el debat dels temes supramunicipals.

Altres aportacions han tingut com a objectiu analit-

zar aquells solars de la ciutat que no estan inclosos en

unitats d'actuacio, ni esta prevista la seva gestio urba-

nistica, pero que tanmateix, o be no estan edificats o ho

estan insuficientment Comparant l'edificacio existent

sobre rasant i la que resultaria de la qualificacio i nor-

mativa urbanistica aplicable es dedueix un teoric poten-

tial de la ciutat.

S'ha elaborat un altre estudi, dins dels treballs del

Pla estrategic de l'habitatge per a Barcelona, que plante-

ja la relacio entre demografia i habitatge, amb la finali-

tat d'evitar la perdua de poblacio Jove a la ciutat, esta-

blint algunes premisses. Per exemple, l'ocupacio de tots

els nous habitatges constructs, la reutilitzacio de tot el

part d'habitatges existent i desocupats, etc..

El treball sobre la distribucio de les denominades

activitats de centralitat: els espais culturals, els espais re-

creatius i l'administracio publica com a alternatives als

coneguts motors d'activitat urbana i de noves centrali-

tats; els espais comercials.

El Gabinet ha elaborat tambe la nova proposta de

«xarxa basica de carril bici», al 1997 com a alternativa a

1'esquema anterior elaborat I'any 1994. L'objectiu cs

presentar una xarxa global dels itineraris per a la bici-

cleta a la ciutat a mig i llarg termini, per fer compatibles

altres maneres de transport rodat amb els vianants i te-

nint en compte les caracteristiques fisiques i topografi-

ques dels carrers i dels espais publics. L'objectiu dc qua-

litat urbana, en aquest cas, seria arribar als 100 km

d'una xarxa que actualment ja supera els 85 km.

Els titols dels treballs generals mes destacats son: Pla

estrategic de 1'habitatge, Localitzacio d'activitats tercia-

ries, Reserves de sol qualificat per a equipaments, Estu-

di d'habitatges desocupats i Estudi de les necessitate de

rehabilitacio. I aquells altres relatius a sectors urbans

mes concrets: Glories, Facana maritima de Montjuic,

L'Eixample, el valor dels espais transformables, Balan4

d'actuacions ARI Ciutat Vella, etc.

Pero molt especialment el Gabinet s'ha ocupat de

mantenir la presencia de Barcelona en els forums inter-

nacionals: Eurociutats, Projecte Posidonia del Progra-

ma TERRA (UE), debats d'experts a Londres, Viena,

Cuba, Napols, etc.

La Direccio de Planejament ha impulsat, tal com el

seu nom indica, el planejament urbanistic public i pri-



vat de la ciutat, que dtirant aquest periode s'ha concen-

trat en plans d'cscalcs intermitges i espccia]ment en ]a

revisi6 o actualiixaciri de plans d'etapes antcriors.

I,'cxpcriencia acumulada en la gcsti6 urbanistica, el

desenvolupanient i I'execucio dels planejaments de final

dcls anys till i principi ([cis 90, ens han let rcflexionar i

rcpianlejar-nos all;unes de Ics figures dc projccci6, ajus-

tar ell nitres casos aspcctes do Ia Forma Urbana o tic les

ftuicions i 11505 a descnvolupar,

A Ci u tat Vella, per exemple, s'ha revisat prop del

20% tie la superficie dels I'lilUs existents: Museu Picas-

so, Av. Cambo, Mercat dc Santa Caterina, Mercat de la

Iioqueria, Ilia Misericbrdia, etc.

[)espres de l'execuci6 d'alguns elements clau, corn

es el cas del Pla Central del Raval, i del debat professio-

nal subscgiicnt sobre la forma urbana resultant, s'ha re-

f1cxionat sohre cl Sector Oriental i molts dels planeja-

ments previstos cn cis 80 de formes rigides i do

geometries molt contundcnts, s'han reinterpretat amb

tines propostes de formes flies complexes, espais Iliures

mes articulats i cspcrem que Fes arquitectures siguin

mes acurades.

En el nord-est do [a ciutat, on cis processor de trans-

forrnacif dels teixits han cstat mes intensos corn a con-

segilencia no tan sots de ]a gesti6 del sbl, sing tambe de

la urbanitzacio i fins i tot l'edificaci6, s'han impulsat

planejaments de detail per a la concrecio precisa de Fes

arquitectures . Aqui tambc hem experimentat , per pri-

mera vegada en temps rccents , de forma majoritaria,

I'enteniment public- privat, en ser la iniciativa privada, a

traves de les Juntes de Compensaci6 ; les promotores

dcls plans: Maquinista, Colorantes a Sant Andreu i di-

versos plans per a I'ohcrtura de la Diagonal , Front Ma-

ritim o Diagonal-Mar.

Un dels temes que en aquest mandat ha estat el cen-

tre d'atericio pel que fa al planejament ha estat sens

dubte l'habitatge. No nomes a Diagonal - Mar, on s'han

treat 1.300 habitatges i s'ha modificat la funcionalitat

d'un gran part de 15 hectarees , sin6 tambc als entorns

de la placa Cerda o la concrecio del Pla de Vores de la

Ronda, que han permes al Patronat Municipal de l'lIa-

bitatge realitzar mes de 400 habitatges experimentals

pcI que fa a criteris de sostenibilitat.

Altres importants modifications del Pla General

d'aquest mandat han estat les transformations de gran

peter urbanes: Philips a la Zona Franca, Camp de l'Es-

panyol o Can Bat116, on els objectius ha estat sempre els

del manteniment dels estandards de zones verdes i

equipaments , barreja d'usos i obtencio de sostre resi-

dencial per pal-liar els deficits d'habitatge de la ciutat.

Plans que han tingut menys debat, pero de singular

importancia, son el de Trinitat, Porta, l3esos o Bon Pas-

tor, pel contingut de les seves propostes i el potential

renovador de harris degradats, a la recerca de major

qualitat, major habitabilitat i elements d'estructura que

els qualifiquin.

Si hagues de destacar dos treballs, tan sols dos, lens

dubte escolliria els Plans Especials de Proteccio de Pa-

trimoni, perque es tin d'aquells treballs que names es

poden escometre de tant en tant (el Cataleg de Barcelo-

na es de 1979) per la complexitat i profunditat que una

revisio d'aquest tipus significa.

El segon seria el Document de Criteris del Poble-

nou, on des d'una posicio de partida molt oberta, a tra-

ves d'un ric debat s'han definit les bases amb un ampli

consens per iniciar la transformaci6 de mes de 100 illes

d'arees industrials obsoletes complementant-les amb

activitats Iligades a Fes noves tecnologies de la informa-

cio i la comunicacio, la investigacio, la cultura, la for-

maciO, els audiovisuals, etc., i el reconeixement de 1'ha-

hitatge existent amh operations de reompliment, ally

on sigui convenient, per obtenir la barreja complexa i

compacta que la ciutat mediterrania necessita.

Aquest treball ens permet afrontar el futur imme-

diat amb una important pe4a en jot, en la qual la seva
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1. Avinguda Camba. 4. PE de Proteccio del Patri-

moni a Ciutat Vella.

2. Residenclal - La Maquinista.

regulacio detallada sera el treball dels proxims anys,

pero que ha entreobert ja les portes d'un nou tipus de

ciutat suggerent i efectiu.

Els aspectes quantitatius (he fet el colnentari al prin-

cipi) no poden donar-nos pari metres de qualitat, pero

si de 1'esforc realitzat per aconseguir uns determinats

objectius: mes habitatge, habitatge de preu assequible

(el 30%) i, molt important per a una ciutat tan densa

com Barcelona, mes espai lliure.

Doncs be, en aquest quadrienni la superficie amb

planejament tramitat supera els 12 milions de metres

quadrats, un 12,3% del municipi, amb mes de 400

plans. D'aquests una majoria son d'iniciativa privada en

ndmero, pero en superficie planejada el 70% del total

del sal ha estat redactat pels Serveis de Planejament i,

encara mes important, la consegiiencia d'aquest plane-

jament ha estat ]a consolidacio de mes de 2,5 milions de

m' de sostre per a futurs habitatges (25.000 habitatges) i

1,5 milions de m2 de sol per a futurs equipaments i 1,8

milions de m1 de futurs parts.

No sembla una mala collita. Haurem d'esperar que

les arquitectures estiguin a l'alcada.

La Direccio de Serveis d'Arquitectura, organ nou

treat durant aquest mandat, to diversos ambits d'actua-

cio: els projectes de nous equipaments municipals, es-

5. Poblenou . Criteris urba.

3. Habitatges del PMH . UA-18 nistics.

de la Ronda de Dalt.
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pecialment cis situats en edificis protegits, el manteni-

ment d'un grup d'edificis protegits de propietat muni-

cipal, la millora do l'acccssibilitat en espais i edificis pu-

blics, i potser com a treba]Is mes visiblcs aquells quc fan

rcfcrencia a la via publica: el disseny i ubicacio del mo-

biliari orbit i el programa d'instal•laci6 de noves escul-

tures en 1'espai public de la ciutat.

Iii ha cvidentmcnt un dcnominador coma, i es I'a-

tenci6 quc la polftica urbanistica de Barcelona ha dedi-

cat a la qualitat de Its Hours construccions d'us public, a

la conservaci6 del patrimoni propi i al detail en Ia solu-

ci6 dels problemes funcionals que es plantegen a Ia via

publica.

Aquest esforc en el detail, cercant la funcionalitat i

la durabilitat dels materials, cercant ordenar els ele-

nments necessaris sense recarregar l'espai public I sobre-

tot utilitzant Lill Ilenguatge contemporani fugint dels

«ismes» a ]a moda, ha contribu'it a configurar el umodel

Barcelona». No nomcs el planejament urbanfstic, les

grans decisions de model urbit, ni tan sols els grans pro-

jectes d'espais publics, parts i places, sing tambe aques-

ta petita escala, cs part de l'estil Barcelona d'entendre ]a

ciutat.

Un aspecte caracteristic ha estat la utilitzacio de fa-

cer inoxidable i del vidre, corn a exponent de treballar

amb materials nets, transparents, que no amaguen les

seves propietats i de maxima qualitat. Fins a tal punt

han estat utilitzats que hi ha qui identifica el Ilenguatge

de l'acer inoxidable i el vidre amb la imatge de 1'espai

public de Barcelona.

Si ens referim a les feines de manteniment del Patri-

moni municipal, per I'import i importancia dels edificis

hem de destacar: els treballs de restauracio del Reial

Moncstir do Pedralbes on s'ha intervingut en el cor, el

despatx, la biblioteca, els vitralls de l'esglesia, l'estructu-

ra i les cobertes de la sala d'infcrmcria, etc., el manteni-

ment ordinari del Palauet Albeniz, quc ha inclos la re-

habilitaci6 del soterrani de la logia dels jardins; la

restauracio del Palau de Pedralbes, que ha inclos la tan-

ca del jardi, les cobertes, les instal-lacions electriques i

de seguretat, els paviments de la planta baixa, la restau-

racio de la rotonda i la instal•lacio d'aire condicionat.

En referencia als projectes per a nous equipaments

publics, la majoria son sobre edificis protegits o casos

complexos de gestio que, per tant, no es poden fer exte-

riorment o be son edificis d'equipaments que han d'a-

Ilotjar funcions diverses o amb diversos operadors que

requereixen una complexa gestio del projecte i de l'o-

bra.

Caldria destacar en aquest capitol obres diverses

com son: la rehabilitacio del soterrani de la placa Cata-

lunya i la planta baixa de 1'Ajuntament corn a oficines

d'informacio turistica les taquilles del Teatre Grec, el

soterrani del monument a Colon, la caserna de la Guar-

dia Urbana a Can Travi Vell, la nova caserna de Bom-

bers de 1'Eixample, les deixalleries de Baro de Viver i de

Collserola i els projectes escolars seguents: Orlandai,

Cotxeres Borrell, Graziel-la And, Glories, Taber i Vapor

Veil, aquest ultim amb biblioteca inclosa, i el Centre

Cultural a la antiga capella de les Mares Reparadores.

Un altra feina importantfssima que desenvolupa la

Direccio d'Arquitectura es el manteniment dels monu-

ments i elements ornamentals situats a la via publica:

mes de 450 escultures, mes de 100 fonts ornamentals,

mes de 50 conjunts monumentals, fan un total de 811

elements ubicats a 1'espai public que s'han de mantenir

i dels quals cal tenir cura, evitant el deteriorament del

temps i les actions vandaliques, i que des de !'any 1998

es realitza d'una forma sistematica i rotativa. Els fanals

modernistes de Gaudi de la placa Reial o els de Pere Fal-

ques al passeig Lluis Companys o la reconstruccio de

1'escultura d'Eduardo Chillida Elogi de 1'aigua i la antiga

xemeneia Macosa al Poblenou, son alguns exemples

d'aquestes actuations.

Tanmateix, aquesta linia de tenir cura del detail, de
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1. Carrer Paradis, 10.

2. Pavelln Park Goell.

mimar l'espai public, to el seu paradigma a Barcelona

en el programa de noun monuments i escultures que

completen la urbanitzacio de qualitat, que caracteritza

el Hoc i que serveixen per a mantenir vius els fets o per-

sonatges que el conjunt de la ciutat desitja mantenir en

la seva harmonia.

En aquest periode s'han instal-lat 20 nous monu-

ments que han posat l'accent en l'escultura commemo-

rative. Shan saldat deutes de la ciutat amb: Simon Boli-

var, Francesc Cambo, Salvador Allende, Lluis

Companys, Els Pares d'Europa, Josep Tarradellas, Prat

de la Riba, el General Moragas o Santiago Roldan.

Aquesta serie d'clements commemoratius ens han

permes enriquir la ciutat amb obres de Joan Brossa, Ro-

bert Llimos, Francisco Lopez, Xavier Corbero, Andreu

Alfaro, Eduardo Urculo, i Ian Hamilton Finley, entre

d'altres.

Sense tenir la signifi.cacio del monument, pero molt

mes nombrosos, son els elements del mobiliari urba: els

quioscos de venda de premsa o les marquesines d'auto-

bus son exemples d'arquitectures definidores del paisat-

ge urba.

Durant aquest periode hem dissenyat i definit els

tres models de quiosc de venda de premsa, que afectara

a unes 4.000 unitats, i s'ha elaborat el plec de condi-
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cions per a l'adjudicaci6 de la nova concessio de mar-

quesines d ' autohirs, a les quals els guanyadors han pro-

posal un disseny de Norman Poster amh el qual hem

col•laborat per adaptar - lo a Barcelona.

Es renovaran mes de 1.000 marquesines antigues,

amb Lin nou pannell informatic i d'informaci6 horaria,

cahines sanitarics per As conductors cl'aulobus i plata-

formes per a fircililar faeces.

'I'ambe s'ha col•lahorat amb Prol : ixample per al

concurs i producci6 del nou (anal de I'Eixample que pot

arrihar a afectar a 10.000 unitats cn els pr6xims anys;

s'ha rcdissenyat I'edicle d' acces als aparcaments publics,

la cabina per a] subministrament de carburants en la via

puhlica o Ies ,Uisties » per a la recollida pneumatica de

R.S.U. al carrer Gran de Grkia.

Pere) per al resultat final sobre el paisatge urba es tan

important el clisseny acurat dels elements , coin el segui-

ment continu de la seva correcta ubicaci6 i de les in-

cidcncies que al Ilarg del temps es producixen . L'unica

garantia de ] a imatgc resultant i de la funcionalitat cor-

recta de Its voreres , passos de vianants i un cert ordre

general, cs el treball clc seguimcnt i del rcplanteig de: les

cabines de ]'ONCE (mes de 200 ), Pannells d'Informaci6

Municipal - PIM (mes de 200 ), marquesines d'autobus

(mes do 350 ), plataformcs d'autobus, cabines de telefon

(mes de 1.500), b6sties de correus, etc., ha significat

prendre decisions sobre mes de 3.000 objectes situats a

la via p6blica per a la seva adequada ubicaci6.

La Direcci6 de Projectes Urbans, complementaria

de ('anterior i originariament unificada, es la que s'ha

ocupat de la coordinaci6 dels projectes sobre 1'espai pu-

blic,

Aqucst quadrienni ha vist 1'aparici6 d'un gran nom-

bre de Woos operadors que projecten i dirigeixen obres

en els espais publics de la ciutat, ates el proces de des-

centralitzaciO poiltica. Els districtes notablement poten-

ciats i una serie d'empreses de capital municipal; Pro-

Example, Pronoba SA, Barcelona Regional, Procivesa o

el propi IMU (Institut Municipal d'Urbanisme) han

elaborat una gran quantitat de projectes amb un grau

total d'autonomia en el proces de concepci6 i elabora-

ci6 del projecte i tambe han licitat els concursos, dirigit

i recepcionat les obres.

No obstant aixb, alguns dels nostres projectes han

estat distingits amb premis i mentions: concretament el

passeig Maritim de la Barceloneta i el carrer Brasil dels

arquitectes Jordi (-(enrich i Olga Tarras6 han estat fina-

lists en els Premis Ciutat de Barcelona 1997, seleccionat

als Premis FAD 1998 i menci6 en els Premis Constru-

mat 1999, el primer, i Premi FAD 1995, finalista Premis

Construmat 1997, seleccionat per a la Biennal d'Arqui-

tectura Espanyola 1997 i seleccionat per al Premi Ca-

munas 1996 el segon.

Aquests reconeixements indiquen que el nivell d'in-

novaci6 i qualitat no ha disminuIt, i que les aportacions

que es fan des del Sector d'Urbanisme, centren 1'interes

en molts diversos ambits professionals.

Un altre apunt caracteristic d'aquest periode ha es-

tat la manera de treballar. Cal destacar dos aspectes: el

primer, el proces de reducci6 de plantilla obligat per la

descentralitzaci6, que ha comportat que en la majoria

dels casos s'elaborin unicament projectes basics, o sigui

la fase mes creativa, on apareix la proposta, el debat

amb els operadors i la definici6 d'aquells aspectes que

donen caracter a l'espai. L'elaboraci6 dels projectes exe-

cutius i tambe part, o tota la direcci6 d'obra s'ha exte-

rioritzat en la majoria dels casos.

El segon aspecte a ressaltar ha estat 1'elecci6 del ti-

pus de projecte. Des del Sector d'Urbanisme i, per tant,

des de la Direcci6 de Projectes Urbans hem seleccionat

o prioritzat la llista d'aquells projectes que per la seva

dimensi6, per afectar a mes d'un districte o per la seva

importancia urbana o simbolisme anomenem projectes

de ciutat i en ells hem concentrat els nostres esforcos,

deixant per als altres operadors la resta dels temes.
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1. Elogi de I'algua , de Chillida.

2. Monument a Tarradellas.

•^:^ }
4-5. Caner Brasil ( J. Henrich i

O. TarrasG, arquitectes).

Estat del caner abans tle la

seva transformaclG,

3. Marquesina de Norman Estat general despr^s de

Foster. les obres.

El temps ens dira, amb els resultats, les obres acaba-

des i la valoracici que puguem fer amh una mica mes de

distancia, si el nou metode de treball, a banda d'altres

virtuts (rapidesa, economia, proximitat, etc.), to la ma-

teixa qualitat. Avui es prematur pronunciar-se.

Tambe conve aclarir que fins i tot en els projectes

propis, es a dir en aquells casos en que el proces d'ela-

boracio del document ternic ha correspost a la Direccio

de Projectes Urbans, la contractacio, licitacici i recepcio

de 1'obra, I'ha efectuat I'Institut Municipal d'Urbanistne

com a agent econbmic i en tots els casos amb enginye-

ries en la direccio de les obres, pet- tal de garantir aixi

mateix el compliment dels terminis d'execucio.

Per ultim, cal comentar que en aquest mandat per

primers vegada de forma sistem^tica a partir d'un cert

import 50 0 100 milions de pessetes, segons els casos,

no es liciten les obres sense una auditoria externs que

revisa el projecte (una especie de supervisio) que garan-

teix no tant la qualitat formal i els continguts, perb si

que el document sigui complert, ben definit, que no

existeixin ambigiiitats o dubtes que puguin complicar

1'obra i retardar el termini i tenir una incidencia econb-

tnica negativa per a la ciutat.

Quines han estat les idees for4a que han impulsat els

projectes d'aquest quadrienni? Una d'elles seas dubte la



poclriem definir com la reconquesta del carrer . Alguns

carrers fins fa poc eren principalment correctors de

vehicles, on el vianant hi era en franc desavantatge.

Avui despres de les actuations portades a terrne,

hem aconscguit augmentar notablement la superficie

deslinada ales voreres , disminuint cl nornbre de carrils

per ,r vehicles.

I'odem gaudir d'uns carrers amb m6s arbrat (en al-

guns casos s'ha pogu( doblar 1' alineaci6 d'arbrat),

mcnys transit , menys contaminaci6 i, per Cant, mes

qualitat de villa per al barri i ell seas habitants. A curt

termini la major dimensif do les voreres augmentara,

aixi matcix, les possibilitats de tcrrasscs i ]'activitat co-

mercial de les plantes baixes amb la qual cosa obtin-

drem una ciutat mes viva i din:lmica, espai reconquistat

per a la gent.

Si haguCs clc polar dos excmplcs d'aquesta politica,

seas dubtc, faria esment de la nova avinguda Mcridiana

i el passeig de Gracia, on la manipulaci6 de ]a seccio

transversal ha donat resultats espectaculars , esdevenint

paradigma d'aquesta nova manera d'entendre el carrer

amb mes equilibri entre 1'espai del vehicle i el del via-

nant.

En aquesta matcixa linia podriem esmentar el carrer

Arag6 i en fase clc projecte es ressenyable per la seva

magnitud la nova avinguda Roma, on la secci6 es la

protagonista.

Una altra familia de solutions tenen a veure amb la

udomesticaci6 d'altres series de vies que van ser cons-

tru'ides amb la mentalitat de ser autopistes urbanes i ho

han estat durant anys, segregant la ciutat al seu pas.

El seu cobriment permet eliminar les trinxeres, inte-

grar el barri, comunicant transversalment les dues ban-

des i reduint I'impacte acustic a l'entorn. En alguns ca-

ses fins i tot es possible crear un aparcarnent soterrani

que redueixi els deficits de places a la zona, i molt espe-

cialment, guanyar tota la superficie del nou cobriment

per a I'us dels vianants, nous jardins i zones de trobada

sota els noun arbres. Amb aquesta actuaci6, el carrer

Brasil per exemple sobre la Ronda del Mig, ha canviat

de tal manera la percepci6 de 1'espai que no es pot re-

coneixer a les imatges de l'abans i el despres.

Una segona idea forca seria la continuacio de la

conquesta del mar , amb la continuacio dels projectes

del Front Maritim, rambla Taulat i la construcci6 de la

primera fase del passeig Maritim i el projecte de les al-

tres fases, permet completar el front maritim de les

platges de ]a Barceloneta, rernatant I'altra fa4ana, corn ja

gaudim a la part interior de la ciutat, davant el port,

amb el passeig Joan de Borb6 i per altra banda amb

aquesta operacio de millora de 1'espai public s'apropa i

connecta la ciutat antiga i la Barceloneta al Port Oli:m-

pie i la Vila Olimpica, amb un passeig en que s'ha mo-

dificat la seccio per donar-li mes funcionalitat, sobre tot

en la seva part inferior.

La tercera gran aposta d'aquest quadrienni ha estat

I'obertura de la Diagonal . Fer arribar la Diagonal al

mar donant estructura al Poblenou, que malgrat el seva

proximitat semblava tan llunya. Aquest projecte dins

d'una operacio mes amplia que hem anomenat La sego-

na renovacio i que compren des del Nus de la Trinitat,

la placa de les Glories, la pr6pia Diagonal i el Front Ma-

ritim, ha estat objecte d'una especial atenci6.

Els projectes d'urbanitzaci6, de construcci6 de ciu-

tat, s'han anant succeint no nomes per definir-los con-

ceptualment, sing per executar els elements basics, do-

nar credibilitat a aquest repte i permetre que despres els

operadors privats materialitzin els seus edificis.

La Direcci6 d'Edificaci6 i Patrimoni Arquitectbnic

d6na impuls a dues linies d'actuaci6 basicament; per

una banda, el control de l'edificaci6 i les activitats que

pel seu volum o dimensi6 no ha estat transferides als

districtes, a mes a mes d'actuar com a referent respecte

a les llicencies que aquests tramiten i la tutela i impuls

de totes les decisions que tenen a veure amb el Patrimo-
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1. Avinguda Merldlana amh les 2. Passeig maritim ( J. Enrich i

noves voreres elxamplades . 0. Tarraso , arquitectes), des-

Antonio Montes, arquitecte , Ards de Ia seva transformacio.

i Carlos Fuente, enginyer.

3. Avinguda Diagonal.

ni Arquitectonic de la ciutat, no nomes revisant els ins-

truments urbanistics per a la seva proteccio, sing tambe

establint criteris sobre les interventions puntuals i con-

cretes en cada cas.

Aquesta direccio dona suport tecnic a diverses co-

missions que informer respecte a les actuations relati-

ves at paisatge urba, corn son les de Publicitat, Antenes i

especialment a la Comissio Tecnica de Manteniment i

Millora de l'Eixample.

Per altra banda, s'ocupa de l'estudi, millora i pro-

postes d'aquelles ordenances que tenen incid encia en

els aspectes assenyalats.

Si fern referenda a la tramitacio de lliccncies m'a-

gradaria ressaltar en primer ]]oc el temps de resposta,

corn el millor indicador de la qualitat del servei.

Fent pales que en molts casos a les obres majors son

necessaris informes d'altres organismes o d'altres ser-

veis municipals (bombers, via p6blica, etc.), hem rebai-

xat el temps de tramitacio mitjana d'una duracio de

120 dies l'any 1995 ( que no estava gens malament i era

millor que la majoria de les ciutats semblants a Barce-

lona) a uns 90 dies de mitjana en I'actualitat , i els indi-

cadors ens diuen que podem continuar reduint aques-

tes dades,

En segon lloc, cal destacar alguns aspectes del con-

tingut d'aquestes lliccncies. Telegraficament podriem

dir que hi ha dades Glares respecte a:

- Increment absolut en el nombre de lliccncies con-

cedides, tant en metres quadrats corn en nombre d'ha-

bitatges respecte a 1'ultima decada.

- Increment relatiu de la reforrna-rehabilitacio res-

pecte a l'obra nova.

- Augment de la importancia progressiva que ad-

quireix el sostre dedicat a habitatge.

- Per districtes, Sant Marti en obra nova i 1'Eixam-

ple en reforma-rehabilitacio es destaquen clarament.

Per tant, aixo vol dir major activitat economica i

mes inversio en el sector de la construccio (doblant xi-

fres anteriors), aposta per la rehabilitacio i remodela-

cio de la ciutat existent, cultura del manteniment i de

la qualitat, mes habitatge i per tant resposta a un dels

deficits histories de la ciutat concentrant en el districte

central, 1'Eixample i el «nou Eixamples,, Sant Marti,

amb el seu potential expectant del Poblenou.

Un servei de qualitat que a mes a mes ha implicat

una inversio en la ciutat d'uns 100.000 milions de pes-

setes, la qual cosa ens dona una idea de ]a importancia

que to el bon funcionament d'aquest servei.

En parallel s'han desenvolupat o treat noves orde-

nances que donen resposta a nous requeriments de

19



qualitat, seguretat, tccnologiques o de sostenibilitat. En

aquest sentit hem redactat o col•laborat directament en

I'claboraci6 de les segtients ordenances: Conservaci6 i

seguretat dels paraments exteriors dels edificis,

Instal•laci6 d'antencs, Establiments i centres de comer4

alimentari, Previsi6 de carrega i descarrega en cis edifi-

cis, Conditions de protecci6 contra incendis, entre

d'alt res.

La Revisi6 del Catitleg Arquitectitnic de Ia ciutat ha

estal, lens dubte, la tasca fonamental d'aqucsta l)irecci6

durant aquests tiltims anys, perque el Cataleg es ('ins-

trument legal que protegcix el llegat de les generations

anteriors i es una mostra de 1'evoluci6 de ]a ciutat en cis

diferents moments historics.

Per a Ia seva ellcacia, no es suficient amb fer una llis-

ta, amb majors a menors exigencies, sin6 que ha d'anar

acompanyat d'u na serie de dispositions que regulin lcs

interventions que es pollen fer en cadascun d'ells, per-

que es mantinguin en is, quc es Tunica forma eficac de

protecci6.

El Cataleg vigent data del 1979 i, ates el temps

transcorregut, «I'esperit defensiu» amb el qual logica-

ment es va redactar ha restat desfasat. L)urant aquest

Ilarg periode de vint anys, a mes a mes s'han redactat

multitud de Plans Especials que sense una lagica global

han introduit criteris de protecci6 dispars, segons el

moment i l'autor.

Feia falta adequar les mesures de protecci6 a les dis-

posicions de Ia Llei 9/93 de Patrimoni Cultural Catala,

unificant els criteris de catalogaci6 a nivell de ciutat, en-

cara que despres s'han introduit especificitats diferen-

cials entre els diferents districtes i zones de Ia ciutat.

S'han estahlert en conseq iencia quatre nivells de

protecci6:

A. Bens d'interes national

B. Bens culturals d'interes local

C. Protecci6 urbanistica

D. Edificacions de les quals s'ha de conservar el re-

cord,

que en resum pretenen aconseguir els objectius se-

guents:

- Compatibilitzar els requeriments de la protecci6

proposada, amb les previsions urbanistiques que en

moltissims casos les afecten, evitant discrepancies i veri.-

fiicant alternatives. En molts casos requerira posteriors

modifications puntuals del Pla General Metropolita.

- Incorporacio a Ia protecci6 de l'arquitectura con-

temporania de valor, posterior a 1920/30 i fins a 1969,

per mantenir una certa distancia que permeti tenir una

perspectiva tranquil-Ia.

- Graduar els diferents nivells de protecci6 de ma-

nera adequada a F'interes dels elements, i sobretot regu-

lar les possibilitats d'intervenci6, incentivant fins i tot el

fet d'estar en el Cataleg per ampliar els possibles usos,

de forma que assegurem el funcionament de l'edifici

com a millor garantia de la seva protecci6.

Tal corn he comentat abans, l'elaboraci6 del docu-

ment, ordenanca o pla no garanteix la seva aplicaci6.

Per garantir la qualitat Urbana €s necessari aplicar-se en

la gesti6 d'aquests instruments. En el cas del Patrimoni

Arquitectdnic i solament el darrer any, s'han informat i

tramitat mes de 600 expedients, a mes de 75 en l'ambit

de la Comissi6 de Manteniment i Millora de I'Eixample.

Per ultim, en aquesta aposta per la qualitat Urbana,

es va crear el Departament d'Informaci6 i Documenta-

ci6 Urbanistica, com un proces de racionalitzaci6 dels

diferents punts d'informaci6 urbanistica existents. Ads-

crit a la Gerencia d'Urbanisme, subministra informaci6

del Sector i de l'activitat urbanistica de la ciutat a tots

els agents interns i externs.

Podriem per tant resumir en tres grans apartats

aquestes funcions:

- Informaci6 general del Sector

- Informaci6 urbanistica de la ciutat

- Confecci6 i manteniment de les dades grafiques i
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1. Edifici d'habltatges al car - 3. Nou edifici d'habltatges

rer Bach , de J.A. Coderch. al passeig de Sant Joan.

2. -Casa de les punxes», de

Josep Puig i Cadafalch.

alfanumeriques generades pel planejament, la gesti6 ur-

banistica i les llicencies.

Mes de 13.000 consultes l'any per fax o telefon,

emissi6 de certificats urbanistics, informes, planols d'a-

lineacions i rasants, etc., s6n algunes de ]es funcions

d'aquest departament.

Mantenir actualitzat el banc de dades amb la infor-

maci6 al dia es un mes dels reptes de la qualitat.

Borja Carreras-Moysi

Gerent d'Urbanisme
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Introduccio
L'activitat del Gabinet d'Estudis Urbanistics al Ilarg dels quatre anys que son objecte d'aquesta Mem6ria

ha estat centrada, en la seva major part, en les linies d 'analisi i reflexio ja iniciades en el periode anterior.

El gabinet ha impulsat estudis urbanistics relacionats amb les arees tematiques i relatius als ambits te-

rritorials que Ii corresponen d'acord amb les funcions que to assignades, relacionades en el decret d'alcal-

dia del 10 de mare de 1992 , mitjangant el qual es va constituir. Aquestes funcions es resumeixen de la ma-

nera seguent:

a) Estudis i propostes urbanistiques referents al desenvolupament del teixit metropolita de Barcelona, i

suport tecnic a la participacio de la ciutat de Barcelona en el planejament territorial.

b) Seguiment del proces urbanistic general de la ciutat i participacio en la definicio de politiques nor-

matives 1 d'actuaci6.

c) Estudi i definicio de les linies basiques de desenvolupament dels projectes urbanistics rellevants per

a la ciutat de Barcelona.

El programa , iniciat ( 'any 1992 i continuat fins avui , s'ha desenvolupat d'acord amb aquests objectius, i

s'estructura a traves de les seguents linies de treball:

a) Estudis d'entorn metropolita

b) Estudis de ciutat

c) Estudis de sectors urbans

d) Participacio i suport a altres sectors municipals

e) Participacio i suport a organismes internacionals

Es relacionen a continuaci6 les principals activitats portades a terme ( iniciades i desenvolupades) al

Ilarg del periode compres entre 1995 i 1999 . S'enten que els temes iniciats en el periode anterior , tot i que

hagin pogut finalitzar-se o publicar - se en el present, i en la mesura en que apareixen ja descrits en la

Memoria 1991 -1994 , no son objecte d'aquest resum.

Als efectes de la present Memoria , es relaciona cadascun dels temes de manera breu i sintetica, selec-

cionant algun dels documents grafics mes representatius , seguint l'ordre corresponent als tint apartats

esmentats . Els textos han estat seleccionats a partir dels propis estudis , de manera que sigui possible re-

flectir els seus continguts i objectius. L'autoria dels treballs correspon a ('equip del gabinet quan no s'indi-

ca expressament el contrari (en els casos en que es tracti d'encarrecs externs).

- Els estudis d'entorn metropolita han estat centrats en I'analisi i discussi6 de les propostes presenta-

des per l' equip redactor del Pla Territorial Metropolita de Barcelona , conegudes a traves de la participacio

en la ponencia tecnica creada per al seguiment dels treballs . Aquests estudis han anat apareixent, en part,

en la revista Papers. Regio Metropolitana de Barcelona.

- Els estudis de ciutat elaborats en el perlode han tractat de facilitar el seguiment urbanistic de la ciu-

tat, aportant elements per a una reflexio de caire general sobre aspectes com I'habitatge, les reserves de

s6l per a equipaments, el sistema d ' espais Iliures, I'evoluci6 de les noves centralitats o els usos de I'espai

viari. En tot cas , es tracta de treballs orientats a donar suport a la formulaci6 de criteris d'actuaci6 o a ini-

tiatives de planejament urbanistic.

- Els estudis de sectors urbans han centrat el seu interes en arees concretes de la ciutat que, per una o

altra rao, han demandat un estudi relatiu a un problema especific, un balanc de les actuations dutes a ter-

me o una hip6tesi d'intervencio urbanistica en un futur prbxim.

- Finalment , el gabinet ha participat i donat suport a un nombre creixent d'iniciatives i programes pro-

cedents d'altres sectors municipals i d ' organismes internationals , de moltes de les quals s ' informa, de

manera resumida, en la present Memoria , ates el seu interes general.



Estudis d'entorn metropolita

Seguiment del Pla Territorial Metropolita de Bar-

celona i coordinaci6 del debat metropolita.

STUDI I SEGUIMENT DEL PLA TERRITORIAL

METROPOLITA

El Gabinet ha mantingut la presencia de 1'Ajuntament a

la Ponencia Tecnica creada per al seguiment de la re-

dacci6 de] Pla Territorial Metropolita de Barcelona

(PTM13).

En base a] coneixement del desenvolupament dels

treballs, s'han elaborat estudis i informes sobre l'orien-

taci6 de ]es propostes del PTMB. Cal assenyalar concre-

tarnent l'informe ((Observations critiques al Pla Territo-

rial Metropolita)) (juny 1996), que va ser aportat a

('equip redactor del pla, i la ponencia «L'abast del

PTMB a I'ordenacio metropolitana de Barcelona>>, pre-

sentada a la jornada organitzada per la Federaci6 de

Municipis de Catalunya el 5 de novembre de 1996.

Aixi mateix, el gabinet va participar en 1'elaboraci6

de les bases d'acord per a l'actuaci6 dels representants

de les administrations local a la Comissi6 d'Ordenaci6

Territorial Metropolitana de Barcelona.

DEBAT SOBRE LA REGIO METROPOLITANA:

PAPERS . REGIO METROPOLITANA DE

BARCELONA

La dedicacio del Gabinet d'Estudis Urbanistics de Bar-

celona al seguiment dels temes metropolitans ha pros-

seguit al llarg del periode objecte d'aquesta Memoria, i

s'ha canalitzat en part a traves de la publicaci6 Papers.

Regio Metropolitana de Barcelona, patrocinada per I'A-

juntament de Barcelona, la Mancomunitat de Munici-

pis de l'Area Metropolitana de Barcelona i la Federaci6

de Municipis de Catalunya, i editada per l'Institut d'Es-

tudis Metropolitans.

La segona serie de la publicaci6 (numeros 13 al 24)

ha donat pas a una tercera serie, iniciada amb el nume-

ro 25, Enquesta de la Regio Metropolitana de Barcelona

(1996): primers resultats (setembre de 1996), i que ha

continuat amb la publicaci6 dels numeros 26, Les for-

mes de creixement metropolita (gener de 1997); 27, Les

grans ciutats espanyoles: transformations i politiques

urbanes (juliol de 1997); 28, Els 20 anys del Pla General

Metropolita de Barcelona (novembre de 1997); i 29,

L'habitatge a les arees centrals (febrer de 1998). Aquest

darrer m1mero recull els treballs elaborats pel Gabinet

d'Estudis Urbanistics per al Pla estrategic de 1'habitatge

de Barcelona i el seminari organitzat pel Gabinet sobre
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1. Estudi i seguiment del

Pla Territorial Metropolita.

«L'habitatge a les arees centrals. Barcelona, enfront a la

temptacio suburbanau, que va tenir floc el dia 10 de de-

sembre de 1998.

Altres numeros previstos per a 1999 tractaran el te-

ma del proces de relocalitzacio i canvi industrial a 1'area

metropolitana; el debat sobre la versi8 iliurada per 1'e-

quip redactor del Pla Territorial Metropolita; els estudis

del front maritim metropolita; i la valoracio del proces

de planejament urbanistic municipal a Catalunya

(1979-1999).
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Estudis de ciutat
Inclouen el Pla Estrategic de I'Habitatge i altres

estudis relatius als solars buits o amb potential

romanent , habitatges desocupats i necessitats de

rehabilitacib . Tambe s'han desenvolupat estudis

sobre la distribucib urbana de mercaderies, sobre

les centralitats urbanes, sobre els equipaments

comunitaris i sobre la xarxa de carril - bici, entre al-

tres.

LA ESTRATEGIC DE L'HABITATGE

El Pla Estrategic de I'Habitatge (PEH) del municipi de

Barcelona to el seu origen en I'acord del Consell Plenari

de 27 d'octubre de 1995, encaminat a la generacio de

s6 l per a habitatge public, protegit o do preu taxat. Tan-

matcix, aquest pla ha optat per abordar la giiestio de

I'habitatge en el municipi de Barcelona d'una manera

mes amplia. Per aixiO ha adoptat el qualificatiu d'es-

trategic, per difcrenciar-se dell plans de naturalesa ur-

banistica, els quals tenen uns procediments de tramita-

cio i actuacio molt tipificats i que per tant son massa

rigids per tractar una giiestio d'aquesta complexitat.

El Pla Estrategic de I'Habitatge preten subministrar

la informacio global adequada i configurar determina-

des linies d'actuacio que ajudin a la formalitzacio de

programes concrets de foment de 1'habitatge en el mu-

nicipi. Programes que en determinats casos requeriran

instruments urbanistics i en altres casos no.

El PEl1, mes que plantejar-se la questio en termes

d'oferta i dernanda, apunta principalment a donar res-

posta a tipus de problemes propis del teixit d'un terme

municipal com el de Barcelona:

- Tendencies de despoblament d'algunes arees urbanes.

- Accentuacio d'un cert desequilibri en la composicio

de ]a poblacio_

- Perdua de poblacio en termes quantitatius, que po-

dria ser preocupant si tendis a produir-se de forma in-

definida.

Aquests enfocaments ens porten a una linia de tre-

ball que dona prioritat a 1'estudi de les conditions fisi-

ques de la ciutat, en el sentit que podrem proposar ac-

tions o politiques de correccio d'aquests problemes, en

la mesura que ho permeti la seva configuracio fisica

-disponibilitat d'arees de transformacio, equilibri

entre buits i plens, requeriments de la imatge Urbana,

etc.

El PEH es compatible amb programes concrets de

foment de l'habitatge d'efectes a curt termini; tanma-

teix, i ates que la seva intencio es la de constituir un

mart per al desenvolupament d'actuacions especifiques,

s'ha d'entendre que el seu horitzo es a mig o llarg termi-

ni, en qualsevol cas mes enlla del present mandat.

Cal, doncs, plantejar el PEH en una certa perspecti-

va temporal, en que la ciutat to un horitzo relativament

proxim de colmatacio de la seva area urbana, per passar

posteriorment a una etapa en que seran basics i gairebe

exclusius els processor de substitucio i manteniment.

Per altra Banda, la prevista regressio demografica en el

municipi fara que, en la distribucio espacial dels habi-

tatges, sera cada vegada mes determinant el paper que
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assumeixi el municipi de Barcelona - i els scus veins-

dins la rcgio metropolitara.

ESTUDI DE SOLARS SUITS 0 AMB

POTENCIAL EDIFICABLE ROMAN ENT

I.'csludi es rcfcrcix als solars de Ia ciutat que no cstan

inclusos cii unitats d'actuacio i es hasa co la comparacio

de I'cdilicaci6 existent sohrc rasants i Id quc resultaria

de la qualificaci6 i norrnaliva ttrbanistiqties.

La inforniacio utilitxada procedeix dcls arxius ca-

daslrals de dales fisiqucs de Ies parcel•Ic.s (f,,urbc) i de Ies

lades urbanistiqucs (burb(i).

A partir de ]'encreuarnent do Its dades, s'ha calcu]at

el que seria cl romancnt edificable de probable execucio

adoptant Ics hipotesis que en aquest cas ['augment hau-

r'ia de represcnttn' com a minim el 40% de 1'edificabili-

tat perniesa pel planejamcnt, i eomportar un increment

superior als 500 rn tic sostre.

ESTUDI D'HABITATGES DESOCUPATS

EI Gahinet d'Estudis Urbanistics va emprendre, dins

dels estudis per a] pia cstrategic de I'habitatge, una ana-

lisi especifica c]c] pare d'habitatges desocupats, donada

1'escassetat de dades que hi havia i ]a seva importancia

per a la intcrpretaci6 de fcn6niens corn ]'augment del

nombre de sortides de residents cap als municipis me-

tropolitans o la quantificacio de la despoblacio en el

propi municipi de Barcelona a] llarg dels darrers anys.

I ;1 disseny i la direccio de ]a corresponent enquesta, aixi

corn la seva interprctacio posterior, van encomanar-se a

1'economista i arquitecte Sr. Ricard Verges, a la vegada

que es confiava ]a seva realitzacio i administracio a

l'lnstitut Municipal cl'lnformatica. Els resultats obtin-

guts a l'esmcntada enquesta figuren en 1'Informe Estudi

d'habitatges buits a la ciutat de Barcelona, datat en de-

sembre de 1997, i elaborat per Angels Pont (IMI), di-

rectora d'operacic de 1'enquesta. Els resultats finals de

I'estudi figuren en el. volum d'interpretacio dels resul-

tats,l[iurat pel Sr. Ricard Verges en data d'abril de 1998,

am[) el tftol « L'enquesta sobre habitatge buit en els dis-

trictes de Barcelona, octubre-desembre 1997» . Aixi ma-

teix, en data de 16 de maig de 1998, s'elabora un resum

de dues pagines, que conte les trohalles principals pel

que fa a la poblacio de Barcelona, nombre d'habitatges

principals i nombre d'habitatges desocupats a primer de

maig de 1996, amb la seva elevacio als resultats nets de

1'enquesta.

Aquests resultats estableixen la poblacio de Barcelo-

na, a 1 de maig de 1996, en 1.550.500 habitants (41.700

mcs que la xifra oficial); els habitatges principals, en

587.000 (23.000 mes que la xifra oficial); els habitatges

totals, en 682.850; i els habitatges buits, en 64.400, amb

totes les precisions i exceptions indicades al text de

Pinforme i en el seu resum, el qua[ s'adjunta a aquesta

nota.

La conclusio es que la dispersio metropolitana (i

mes enlla) es menys important del que es pensava (unes

15.000 sortides netes a ['any), i que l'us del part d'habi-

tatges a Barcelona permet satisfer millor del que se su-

posava les necessitate derivades del perllongament de la

permanencia de les persones de la tercera edat a les liars

o de 1'emergencia de segones primeres residencies, uti-

litzades per membres de families unides que viuen a dos

flocs al mateix temps. Tambe es fa patent que un 9,43%

d'habitatges buits sobre el pare total no representa un

percentatge excessiu ni massa allunyat del que es nor-

mal a efectes de la necessaria flexibilitat exigida pel mer-

cat; aquest percentatge es encara molt menor si ens ate-

nem ais habitatges buits disponibles o potencialment

introduibles al mercat.

ESTUDI DE LES NECESSITATS DE

REHABILITACIO

L'estudi sobre el potential de rehabilitacio del part

d'habitatges de Barcelona tambe forma part del Pla Es-
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t. Estudi dels habitatges

desocupats.

2. Estudi de lee necessitate

de rehabllltacio.

trategic do 1'Habitatge formulat pel Gabinet d'Estudis

Urbanistics.

L'estudi analitza en primer lloc la dimensio de lee

necessitate de rehabilitacio, en un nou escenari urba ca-

racteritzat pel nomhre creixent d'habitatges antics. Tot i

que es sobretot a lee arees centrals on la proporcio d'e-

dificis d'habitatges veils es mes alta, aquest escenari in-

clou tambc molter perif^ries urbanes amb edificacions

antiques o que han envellit prematurament.

L'objectiu principal es el de valorar quip es avui el

potential de la rehabilitacio a Barcelona i, a aquests

cfettes> 1'estudi se centra en 1'aniilisi detallada de lee a-

rees on la formula principal d'intervencio en el mercat

de 1'habitatgc es la rehabilitacio, lee quals Bolen coinci-

dir, tom es Iclgic, amb els nuclis antics i lee trames urha-

nes mes envellides. A Barcelona aquestes son, en primer

lloc, el conjunt del districts de Ciutat Vella, que inclou

el Casc Antic, el Sector Oriental, el Raval i la Barcelone-

ta; en segon Ilac, els nuclis antics del pia de Barcelona i

lee extensions d'aquests de5envolupades al llarg del segle

passat; i, finalment, el propi Eixample projectat per

Cerda, especialment pel que fa al sector central i arees

desenvolupades abans de la guerra civil.

La valoracici dels potentials i costos globals de la re-

habilitacio es dirigeix a determinadts arees de la ciutat.

ESTUDI O HABITATGES SUITS A ^ CLUTAT DE BARCELOIiA
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Es distingeix entre les arees denominades de foment do

la rchabilitaci6 i Ies arees d'actuacions de rehabilitaci6.

Les primeres son aquelles per a les quals s'ha definit una

politica gencrica de rchabilitaci6, a endegar mitjancant

plans iirbanlstics, instruments tecnics o previsions

ccnnomiqucs. Les scgoncs cs refcrcixen a les arees en

que tenon Iloc Ics actuations concretes a travLs de les

quals aquella politica es posy en practica. Fn tots dos

casos, es diferencia, al scu torn, entre les ilrces en execlr-

ci6 (que inclouen [us arees de foment (Iue ja disposer

dels plans o instruments especifics, aixi corn les arees

d'actuaciO en marxa) i les arees de proposta (quc cor-

responen a les arees tic foment per a les quals es pro-

pugna la definicio de plans o instruments i a Ics arees

tl'actuacio que encara no han iniciat el sou desenvolu-

pament). I'estudi avan4a, finalment, ones xifres globals

de costos reals dcls possibles programes de rehabilita-

cio, segons determinades hipbtesis.

ESCENARIS DE DEMOGRAFIA I HABITATGE

A LA CIUTAT DE BARCELONA

Aquest estucli s'inclou dins dels treballs del Pla Estrate-

gic de I'I-labitatge de la ciutat de Barcelona en atenci6 a

les problcmatiqucs detectades i amb la finalitat d'evitar

la perdua de poblacio, especialment jove, i el conse-

guent envelliment d'aquesta, que es fa pales en 1'evolu-

6o de les dades padronals del darrers periodes estu-

diats.

L'objectiu de l'estudi es el disseny d'un instrument

d'analisi (model matematic) que permeti simular dife-

rents escenaris demografics associats a grups d'objectius

(politiqucs d'habitatge) formulats per possibles instru-

ments de planificaci6.

El model matematic operara amb una serie de dades

extretcs de les bases estadistiques de 1'Ajuntament de

Barcelona corresponents a la composicio de la poblaci6

a la ciutat, tats com: grups d'edat, natalitat corresponent

als grups d'edat de les clones residents a Barcelona,

mortalitat d'un determinat periode pels grups d'edat de

tots els residents a la ciutat i tendencies migratories ob-

servades.

Amb aquest model dnicament es preten fer predic-

tions sobre moviments de la poblacio que tinguin a

veurc amb la disponibilitat o escassetat d'habitatges a la

ciutat i per tant sempre sera necessari formular previa-

ment els objectius a assolir per ones determinades poli-

tiques. Per exemple: l'ocupacio de tots els nous habitat-

ges constru'its, la reutilitzacio d'un determinat segment

del part existent que queda buit, per mortalitat, durant

un determinat periode, etc.

ESTUDIS PREVIS I ORDENAN(;A DE

CARREGA I DESCARREGA

Els estudis previs a la redaccio de l'ordenan4a municipal

de previsio d'espais per a carrega i descarrega tingueren

per objecte 1'analisi de determinats eixos comercials re-

presentatius de la ciutat, als efectes de comprovar la

possibilitat d'aplicaci6 de determinades mesures de pre-

visio d'espais per a carrega i descarrega en els edificis. El

plantejament inicial es recull en el volum Els espais de

carrega i descarrega de la ciutat de Barcelona. La distribu-

cio urbana de mercaderies (novembre de 1997).

A aquest efecte, es van seleccionar eixos comercials

de diverses caracteristiques, de tal manera que hi fossin

representades les diverses situacions en que els locals

d'us comercial es relacionen amb els edificis i carrers de

la ciutat, i les diverses variants d'agrupacio en les zones i

cixos de maxima concentracio comercial. La seleccio va

incloure un eix de caracter general (entre els mes repre-

sentatius de la ciutat) i tres de caracter mes local (im-

portants a nivell de districte o de barri pero tambe sig-

nificatius, amb una gradacio determinada, a nivell de la

ciutat). L'estudi efectuat parteix de la classificacio dels

usos localitzats en les plantes baixes dels edificis, les

quals es poden agrupar en tres grans categories: usos

comercials, usos de serveis, i usos d'oficines, habitatges i
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t- Escenaris de demografla

i hahitalge a la ciutat de

Barcelona.

2. Estudi sabre la distribu-

cin de les activitat5 de cen-

tralitat-
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equipaments . L'cstudi procedeix a analitzar la situaciO

actual en cada cas.

Per a calla cix cs va analitzar , a mcs, i com a informa-

ci6 complementaria (valuosa en cl cas que haguessin

d'estudiar- se SOIucions alternatives de reserva d'espais de

la via p(1blica ), I'estat actual d'us dell carrcrs ( zones d'es-

lacionament aulorilzat, zones Waves, zones de citrrega i

descarrcga, zuncs do vianants , i altres Jades d'interCs).

L'ordena114a municipal de previsib d'espais per a

carrcga i descitrrega ills edificis, en la seva segona versiO,

es troha actualment cn Iramit d'aprovaci6 definitive,

juntament amh la corresponent nuxlificaci6 puntual de

]'article 29 8 de les normes del Pla General Metropolita.

ESTUDI SOBRE LA DISTRIBUCIO DE LES

ACTIVITATS DE CENTRALITAT: L'ESPAI

CULTURAL , L'ESPAI RECREATIU , L'ESPAI

DE L'ADMINISTRACIO PUBLICA

1?1 present treball presenta la distribucib de diversos es-

pais d'activitats que en diferent mesura es poden consi-

derar components do centralitat o components de de-

terminades centralitats especifiques. La lectura dels

diversos grafics que inclou I'estudi facilita la compren-

si6 del significat de les diverses arees do la ciutat i del

valor dels diferents espais centrals.

L'oportunitat d'aducst estudi ha estat deguda a la

disponibilitat del Gtxer d'adreces de Barcelona Informa-

ci6 all I0.>, i per taut e] treball ha estat condicionat per

l'abast de Ics clades del fitxer. Aquest permet identificar

diverses activitats localitzades identificables com activi-

tats de centralitat d'acord amb la classificaci6 proposa-

da per l'estudi, per6 no facilita dades quantitatives rela-

tives al volum o importancia de 1'activitat.

Les dales han estat tractades amb els programes

Dbase i Mapinfo . Tanmateix , en alguns casos ha calgut

un trcball de depuraci6 manual dels llistats i de comple-

ment de la informacib.

ESTUDI SOBRE LA LOCALITZACIO DE LES

ACTIVITATS TERCIARIES

Sobre la base d'una analisi de 1'evoluci6 de les previ-

sions contingudes en el projecte de les arees de nova

centralitat, s'estudien els processos i factors historics

que han intervingut en Ia formaci6 de determinats es-

pais amb grau de centralitat, i com l'evoluci6 de les in-

fraestructures del transport i de la comunicaci6 han in-

cidit en la localitzaci6 de determinades activitats de

tipus terciari.

La formulacib de les arees de nova centralitat, realit-

zades a partir de l'analisi de la formaci6 dels espais cen-

trals, es proposen com a elements inductors d'una re-

novaci6 i com a politica de reequilibri.

L'estudi l'identifica corn una actuaci6 que tendeix a

1'actualitzaci6 d'un policentrisme de diverses escales,

que parteixen de l'escala d'a116 formulat en el seu dia

per Cerda i arriba a una ultima escala a nivell de la rela-

ci6 que mantenen els diversos espais amb caracter de

centralitat dins del mart economic en que ens movem,

amb una referencia que supera l'administrativa de la

ciutat actual i se situa dins de ]'ambit de la competencia

i de relaci6 entre ciutats.

Ciutats amb importants centres de negoci que han

de mantenir una relaci6 constant entre si, on la interre-

lacib es instantania a traves dels diferents mitjans de co-

municaci6 i de la infraestructura que ]i d6na suport i

que es tenen com una referencia rnutua a traves de les

activitats desenvolupades en les diverses centralitats as-

sentades sobre el seu territori.

Aquesta competencia, pero, exigeix una actualitza-

ci6 permanent d'aquells elements que determinen la

posici6 i valoraci6 de la ciutat.

Els elements amb grau de centralitat analitzats per

I'estudi, tendint a la seva actualitzaci6, s6n els referents

a les activitats tertiaries i, en concret, a les d'oficines,

comercial i hotelera.
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CARRIL BICI : PROPOSTA DE XARXA

BASICA

La nova proposta do xarxa basica, presentada el 1997 en

coincidcncia arTil) la cclebracie) a Barcelona del IOc

(;ongres International de I'lanificaci6 per a la bicicleta

(VI;I.OCI'I'Y'97), traclu de millnrar i, sobretot, fcr mcs

operatic ('anterior esquema claborat pcl (cabinet d'Iis-

tudis Urbanfstics, ('any 1994. I.'objcctiu dcI treball es

presentar una xarxa global dels itincraris per a la bici-

deta a la ciutat, a llarg termini, de tal mantra (Jut CS fa-

cia compatibles cis requcrimtnIs propis arnb cis de Ies

altres formes de transport rodat i amb els vianants, i te-

hint tambc en compte Its caracteristiques fisiques dife-

renciables dell carrcrs i espais urbans.

La (Iiscussio se centra sobretot en el terra de la co-

herencia tic la xarxa principal, en la continuitat deis re-

correguts i en In seva idone'itat. Es prenen en considera-

cio, a mcs dels aspectes esinentats, les activitats i

singularitats dels punts d'origcn i dest(, les relations

amb els equipaments urbans (centres d'ensenyamcnt,

espais per a foci, centres culturals) i espais Iliures (pares

i jarclins urbans, platgcs, espais naturals).

L'estudi incorpora tambc les distintes tipologics do

carril bici, segons Its caracteristiques dels carrers, i pro-

posa alternatives encara no experimentades a ]a ciutat.

1.'intent de planificacio d'una xarxa a Ilarg termini

es complementa amb ]a definicio d'altres xarxes de

menys abast que son enteses com a etapes successives

dins de 1'esquema global. Una etapa singular es la deno-

minada (Xarxa 100 km)), que integra els itineraris exis-

tents i cis projcctes mcs immediats, tractant a la vegada

do no perdre cohcrcncia en la seva globalitat.

ESTUDI DE LES RESERVES DE SOL

QUALIFICAT PER EQUIPAMENTS

L'objcctiu de l'tstudi es avaluar la correspon&ncia clue

hi ha entre les reserves de sal per a equipaments comu-

nitaris previstos pel planejament urbanistic i les noves

demandes do sal per a aquest Os (ja formulades o previ-

sibles en un futur proxim). Una part molt important

d'aquestcs demandes tendira a localitzar-se sobre els

snls qualificats per a aquesta funcio pel planejament ur-

banistic. L'estudi se centra, aixi doncs, en l'analisi de

l'oferta i de la demanda de sal qualificat per a equipa-

ments comunitaris i dotacions.

La sensacio que la ciutat disposa de reserves de sol

sobrades per a futurs equipaments ha portat, algunes

vcgades, a proposar nous destins per a aquests sols. S'ha

proposat en algun cas ampliar el concepte d'equipa-

ment a altres usos, de tal manera que els solars reservats

pel planejament urbanistic puguin donar-los tambe

acollida, disminuint, en consequencia, els sous costos de

promocio. L'estudi preten oferir les Jades necessaries

per tal d'avaluar el que podria significar, a mig termini,

1'adopci6 de mesures d'aquest tipus. En tot cas, s'insis-

teix que qualsevol pas en aquest sentit no hauria de do-

nar-se sense constatar si a la ciutat hi ha realment reser-

ves sobrants en una perspectiva de futur abastable,

considerant les necessitate previsibles per a ics dota-

cions de barri i tambe les necessitats per a equipaments

de ciutat, aixi com les denominades reserves estrategi-

ques, per a usos o activitats de dif%cil definicio apriorfs-

tica.

L'estudi procedeix a partir de l'analisi de l'oferta de

sal qualificat pel planejament urbanistic vigent i, con-

cretament, de la part d'aquesta oferta efectivament dis-

ponible (per tractar-se de sal bait o de facil posada en

servei). La primera part de l'estudi conte les dades ac-

tualitzades sobre el parc d'equipaments, l'analisi de I'e-

volucio dels equipaments realitzats en els darrers anys

(1993-1998) i 1'estat actual de les reserves de sal, aixi

com les sever caracteristiques. La segona part conte

I'analisi de les demandes (segons les dades facilitades

pels diferents departaments sectorials i altres informa-

tions recollides per a aquest estudi). Finalment,l'estudi
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t. Estudi de les reserves de

sbl qualificat per a equipa•

ment.

presenta les dades comparades entre oferta i demanda,

el que dons Iloc a una avaluaci6 de conjunt i a una re-

flexio sobre la possible evolucib de les reserves en dis-

tintes hipotesis.

ESTUDI DE LES CONDICIONS

URBANISTIQUES D'UN POSSIBLE

TRASLLAT DE LES PRESONS

Aquest estudi planteja en termes urbanistics les possibi-

litats i consegiiencies d'un trasllat de les presons de les

level ubicacions actuals, que es pot considerar implicit

en el programa de novel presons de la conselleria de

Justicia.

L'estudi analitza les conditions dell actuals em-

pla4aments dels establiments penitenciaris i la seva via-

bilitat tom a tall. Aixi mateix i d'acord amb ell estan-

dards que es desprenen dell establiments construits per

la Generalitat, analitza la possibilitat de nous empla^a-

ments dins del terme municipal de Barcelona.

Per ultim, I'estudi assaia possibles novel ordena-

cions urbanistiques dell sectors actualment ocupats.

13

C3

3i

w
rn

O^

v

0
V



Estudis de sectors urbans

S'han realitzat estudis sobre els sectors de Glo-

ries, facana maritima de Montjuic , I'avinguda Meri-

diana al seu pas per Sant Andreu , i sobre Ciutat

Vella, I'Eixample i Torre Baro -Vallbona.

LORIES . ESTUDIS URBANISTICS

Aquest treball se centra en la verificaci6 d'alguns aspec-

tes substancials de l'ordenaci6, com son la geometria, la

coherencia amb els parametres basics del PGM i l'ava-

luaci6 de la seva viabilitat economica. Aixo ha motivat

ones hipotesis projectuals de determinat grau de preci-

siri que s'ha d'entendre que no afecten al caracter d'es-

tudi aproximatiu que to el treball.

Fls objcctius del treball son els segiients:

- Mantcniment de l'cquilibri de zones i sistemes esta-

blert pel PGM-76 dins del sector, tot tenint en compte

que les actuations realitzades sobre l'area condicionen

formes i localitzacions que en cap cas no poden ser les

proposades per aquell document.

- Configuraci6 espacial coherent amb: la nova estruc-

tura viaria d'escala metropolitana ja construida, enllac

elliptic a dos nivells, les grans avingudes diagonals que

es creuen a la placa, la xarxa urbana local de carrers que

fins avui encara resta interrompuda, quadricula Cerda, i

el manteniment dell Encants com a focus d'activitat ca-

racteristic del lloc.

- Soluci6 a la problematica de les preexistencies d'habi-

tatges i activitats economiques, mitjancant: el manteni-

ment d'aquells edificis que resulten compatibles amb

l'ordenaci6 proposada, la relocalitzaci6 de tot el sostre

d'habitatge afectat per l'ordenaci6 dins del sector i la

cotnpensaci6 economica de la resta d'activitats afectades.

- Manteniment i millora de l'activitat economica po-

tential al sector. L'ordenaci6 proposada tant pel que fa

als Encants com per la resta d'activitats haura de repre-

sentar un increment dels llocs de treball localitzables,

tenint en compte que part d'aquests, transportistes i al-

guns industrials, hauran de desplacar-se a d'altres sec-

tors de 1'entorn metropolita, mentre que la potenciaci6

del lloc com a area central de la ciutat aportara noves

activitats economiques, avui inexistents.

ESTUDI DE LA FAC;ANA MARITIMA DE

MONTJUIC

L'ordenaci6 de la facana maritima de la muntanya de

Montjuic es un dels temes inclosos en el Programa

d'Actuaci6 Municipal (PAM) per al periode 1996-1999.

La inclusi6 d'aquest estudi dins del programa es justifi-

ca tant per les noves circumstancies urbanistiques que

afecten al sector Poble Sec - Montjuic - Zona Franca,

com per les importants repercussions que, al nivell de

les infraestructures generals de la ciutat presents en

aquest sector urba, tindra el desplegament del Pla Delta.

Cal indicar la important revaloraci6 de la muntanya

de Montjuic com a principal area de grans equipa-
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tics.

2. Estudi de la fagana mari-

tima de MontjuTc.
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rncnts de la ciutat, aixi com la consolidacici urbana dels

sectors del Poble Sec, per un coslat, i dels entorns del

passeig do ]a Zona Franca per un altre, que cmmarqucn

la necessitat de definir millor cls espais i elements ur-

Ir,rns situats cnlre mar i muntanya.

Les transfornrtcions en el sector eslan limilades, oh-

viament, per la presentia do la ronda del I itoral, elc-

nrcnt cl'infraestructura viaria que uncix Ciutat Vella i

/.aria H-01161, clue actua com a gran canal de pas entre lei

muntanya i el mar, pcrti que no constilucix Una cstruc-

tura suficicnt per organitzar el seu enlorn: ben al contra-

ri, suposa Una harrera a afegir a la ja accidentada topo-

grafia, a lee estructures ferroviarics i al propi limit de ]a

propictat dell terrcriys portuaris. L'estrangulacici que en

resuIta clificulta el tracat d'altres vies de caracter rues

urbir amb capacitat per ordenar el sector. L'estudi prep

en considcracio el conjunt de circurnstancies i d'espais

urbans que conformen la facana maritima de ]a munta-

nya de Montjuic per tal de millorar ]a seva funcionalitat

i imatge urbana. L'estudi se contra en el tracat d'Un iti-

nerari alternatiu tic caracter paisatgistic i en I'ordenacio

dell accessos i dels terrenys immediate al cementiri, sen-

se descurar altres tomes implicats do menys importaticia.

Posteriorment es va convocar un concurs public per

al projecte executiu, en el qual va resultar guanyador el

projecte presentat per l'equip Roig-Batlle. El projecte

concreta les actuations a emprendre en els tracats dels

itineraris de vianants a traves del sector, amb un espai

central situat en el Far, aixf corn en la revegetacio d'a-

qucsta part de la muntanya de Montjuic.

NOU BARRIS - MERIDIANA - SANT

ANDREU . IDEES PER A UN CANVI DE

SECC16

Fd present estudi es genera amb motiu de la breu parti-

cipacic del gabinet en les converses convocades pel dis-

tricts per buscar la formula que desencalles el desenvo-

lupament de la peca de Renfe-Meridiana.

A partir d'una reflexio sobre les possibilitats d'a-

questa pefa, per una banda es va constatar que aquest

tram de la Meridiana es 1'6nic que no tenia altra previ-

sio clue continuar amb la seva duresa de seccio, re-

forcant el tall entre Sant Andreu i Nou Barris. Notem

que mes al nord i mes al sud s'han fet i hi ha en marxa

operations de millora del to urba d'aquesta via.

La part principal d'aquest treball es, doncs, un assaig

sobre les possibilitats d'un canvi de seccio de la Meri-

diana en aquest train. Canvi al qual potser seria prema-

tur posar-hi data, pero que caldria tenir present corn un

objectiu a mig o Ilarg termini.

Per altra banda, les considerations en voltant de

1'esmentada peca de Renfe-Meridiana han portat tam-

be a determinades reflexions sobre el seu possible pa-

per, en l'estructura dell bulevards que es planteja pel

districte.

ESTUDI SOBRE L ' EIXAMPLE : EL VALOR

DELS ESPAIS TRANSFORMABLES

Dins del Pla Estratcgic de I'Habitatge es dona un tracta-

ment especific al context o part de la ciutat inclosa en el

Conjunt Especial de l'Eixample, a causa fonamental-

ment de les seves singulars caracteristiques, no nomes

referides a la seva configuracio urbana, sing a la de la si-

tuacio derivada dels diferents instruments que han inci-

dit sobre aquest ambit a partir del Pla General de 1976 i

que han determinat criteris de valoracib molt relacio-

nats amb la realitat fisica i amb les diferents formes

d'intervencio realitzades i possibles.

Aquest ambit esta inclos dins del perimetre de 1'area

central delimitat pel Pla General, per la qual cosa, a tra-

ces d'aquest, identifica una part de la ciutat central

(Barcelona), subjecta a desenvolupaments posteriors,

que pateix la manta d'un mart de referencia amb una

politica urbanistica definida, o d'uns criteris generals

d'intervencio que permetin establir les diferents opera-
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t. Estudl sobre 1'Eixample. 2. Nou Barris - Meritliana -

Sant Andreu. Nees per a un

canvl de seccld.

dons o varietats d'actuacio necessaries per a la rehabili-

taci6 del context, igual que el desenvolupament en al-

tres parts d'aquest perimetre.

Es reconeix que no es possible projectar, renovar i

transformar aquesta part de la ciutat en un espai curt de

temps, perb si establir unes bases que permetin tant ac-

tua^ions acurt termini com d'altres espaiades en el

temps, que podran ser revisades dins de la dinamica

prbpia de la ciutat, que no nom^s evolutions i es trans-

forms mitjan^ant interventions fisiques, sino que can-

via el seu significat atenent els canvis propis de la socie-

tat que la ocupa.

La politics urbanistica ha girat al voltant i en el con-

text de 1'ordenan4a sobre proteccio del patrimoni ar-

quitectbnic historicoartistic de la ciutat de Barcelona, al

mateix temps que en el d'alguns plans de tematica gene-

ral, en la via de resoldre certs problemes d'obtencio de

determinats estandards.

L'ordenan^a, aprovada com a pla especial, esta

mancada duns criteris de valoracio espacial coma ex-

pressi6 d'una proposta d'ordenacio, i aixb dificulta

una lectura Clara sobre els aspectes de que tracts el pla

estrategic de 1'habitatge, ja que 1'habitatge no es un us

desvinculable d'una serie de factors lligats a la seva

pres^ncia, i que en determinats contextos com el

"n,58"O",

^ ...

^^^_Y

..^ ,

,,.-°- ^,.^

Olin.

Lot
71.1

;fŵ i
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tra4at, per la seva problematica , pet seu gran tie conso-

lidacid I caracteristi(Iucs arquitecti)ni ( lucs, ha de ser

analitzada des del punt de vista de la rchabilitacid, no

unicament referida o entesa en I'aspecte d'edifieacid,

.Sint, en adequacions d'cquipanlernts comunitaris pri-

niaris, com son els espais Iliures, lcs infracstructtires i

les dolacions.

L'estu ( Ii aporta una analisi sabre la distribucid espa-

cial tie 1'habitalge i ( le la poblacid, amb identificacid dc

les difcrents ( iensitats, i reflecteix aquesta anirlisi en una

documcntacid grafica on aquestes clades coincideixen

en In seva cxpressid , en reflectir ambits difercnciats en la

linia de] que s'hi indica, com Ls el fet que la tipologia de

I'cdifici i d e I'habitatge d ' un detcrminat pcrio d e admeti

una inajor a d aplacid a ]'horn d'assimilar altres tipus

d'us, chic no Ia d'aquells edrlCiS Con' Lin Conltngut molt

mes tcndents a ]a colmatac ] d i que tenien corn a unit

ohjcctiu aconseguir inscriure el major nombre d'habi-

tatges dins de l galib fixat per la normativa i dins duns

prograrnes funcionals de minims.

L'esludi despres unes considerations prcvies, i una

valoracid del que es denonlina ens espais menys consoli-

dats i e]s espais transformables , estableix uns criteris pet

tractarnent de I'anlhit, on es propugna unit analisi sis-

tcni lica per a una intervencid morfologica.

BALAN ACTUACIONS ARI CIUTAT VELLA

Amb una inversid publica de mes de 100.000 milions de

pessetes en on districte de 430 hectarees de superficie i

mes de 80.000 habitants, el proces de revitalitzacio de

Ciutat Vella cs una experiencia urbanistica de regenera-

cid d'un centre historic de gran importancia i gairebe

sense precedents per la gran escala de la intervencid. El

present estudi constitueix un primer pas per perfilar els

grans eixos de I'avaluacid que caldria dur a terme en els

propers anys sobre la regeneracid del centre historic i

mira de preparar els estudis necessaris initials.

Com a treball preliminar, es presenta una visid de

conjunt, sintCtica pero panoramica, del que ha repre-

sentat aquest proces de revitalitzacio de Ciutat Vella en

les sever multiples facetes. El treball s'organitza en tres

parts consagrades respectivament al planejament, la

gestid i les realitzacions d'aquest proces de regeneracid

urbana. No es tracta d'una simple presentacid descripti-

va, o d'una recopilacid i agencament de dades fins ara

mes o menys disperses, sins que s'intenta no perdre de

vista que l'objectiu final es 1'avaluaci6 de tot el proces.

En la prirnera part dedicada al planejarnent, s'ha out

a terme un treball de presentacid de les fonts originals,

es a dir, dels Plans Especials de Reforma Interior (PERT)

que van servir per definir l'ordenacid urbanistica i el

programa d'actuacions. La segona part sobre la gestid

del proces de revitalitzacio ofereix una visid dens dife-

rents actors que hi han intervingut, de les relations que

s'han establert entre ells, dell instruments que s'han

treat per dur a terme el programa d'actuacions, dens re-

cursos financers emprats i dels criteris que s'han utilit-

zat per definir les prioritats d'actuacid. Finalment, la

tercera part, dedicada a les realitzacions, es proposa

analitzar fins a quin punt ens objectius inicialment fixats

s'han complert. El treball es conclou amb unes breus

reflexions que apunten i deixen obertes algunes de les

vies a partir de les quals es podria avaluar el proces de

revitalitzacio de Ciutat Vella. (Estudi encarregat a Mi-

quel Marti, juliol 1998)

PORTA NORD DE LA CIUTAT : TORRE BARD

- VALLBONA

Aquest estudi es planteja el desenvolupament d'aquest

sector de la ciutat davant les noves expectatives que es

prefiguren amb 1'aparici6 de les oportunitats urbanes

que ofereixen a 1'area ens nous sistemes generals inte-

grate en les propostes pet seu territori de referencia, <<El

Congost del Besos» (ponts, pares de ribera...).

Aquesta nova situacid no prevista per un planeja-

ment especial amb deu anys de vida i les operations
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1 i 2. Porta nord de la ciu-

tat: Torre Bare - Vallbona.

d'habitatge ja realitzades, que giiestionaren temes tals

com les tipologies edificatories proposades, plantegen

nous problemes que cal observar a partir d'un estudi

global d'aquest territori.

Els objectius d'aquest treball es recolzen sobre una

idea central, afer ciutat» a partir d'un context periferic:

- Connectar aquests dos barris de la ciutat amb els tei-

xits urbans veins tot aprofitant les sinergies positives

que aporten els nous sistemes generals a desplegar.

- Generar centralitat urbana per un sector de mes de

20.000 habitants (Torre Barb - Vallbona - Ciutat Meri-

diana - Can Cuyas) aprofitant el punt nodal que con-

formen l'estacio ferroviaria i el nou Pont sobre les auto-

pistes.

- Estructurar de forma mes concentrada el teixit edifi-

catori per tai de construir un model urba funcional-

ment viable que pugui beneficiar-se al maxim de la no-

va situacio.

- Donar una nova imatge urbana a la <Porta Nord de

la ciutat?>.
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Relacio amb altres sectors municipals

Inclou la col• laborac16 amb institutions I departa-

ments diversos , quan els temes tenen relaci6 amb

I'Amblt urbanistic.

ARTICIPAC16 EN EL CONSELL DE

BENESTAR SOCIAL

El Gabinet d'Estudis Urbanistics participa en les discus-

sions del grup de treball sobre prevenci6, en el si del

Consell Municipal de Benestar Social. Les reunions i

treballs del darrer any es varen centrar en el tema de 1'6s

social dels espais publics. Les conclusions i propostes es

varen recollir en un document aprovat pel consell mu-

nicipal el 8 de juliol de 1998. Els treballs d'enguany se

centren en la prevenci6 del risc derivat de 1'6s de la ciu-

tat per part de la gent gran.

PARTICIPACI6 EN L'OBSERVATORI DE LA

QUALITAT

La participaci6 en l'Observatori de la Qualitat s'ha con-

cretat en I'aportaci6 de les dades i indicadors d'interes

per Ilegir l'evoluci6 de la Ciutat. Aquestes dades aparei-

xen publicades en el resum <<Barcelona. Observatori de

la Qualitat. Indicadors 1997>>, amb periodicitat anual.

Actualment es troba en curs la publicaci6 referida a

['any 1998.

PARTICIPACI6 EN EL PLA MUNICIPAL PER

LA INTERCULTURALITAT

La participaci6 del gabinet en el Pla municipal per la in-

terculturalitat es concreta en la redacci6 de 1'« Estudi de

la distribuci6 geografica dels immigrants a Barcelona>>

(novembre 1997), dins del Programa municipal per a la

interculturalitat 1996-1999, posat a punt per la Direcci6

d'Estrategies de Benestar Social. L'estudi quantifica el

nombre d'immigrants residents a Barcelona i presenta

les seves diverses caracteristiques, atenent principal-

ment a la distribuci6 geografica segons districtes i barris

de la ciutat. L'estudi aprofundeix especialment en la si-

tuaci6 del districte de Ciutat Vella.

PARTICIPACI6 EN EL CONSELL MUNICIPAL

DEL MEDI AMBIENT

La presencia del Sector d'Urbanisme en el Consell Mu-

nicipal del Medi Ambient s'ha vehiculat a traves del Ga-

binet d'Estudis Urbanistics, el qual ha participat, en una

etapa previa, en 1'elaboraci6 dels materials per al debat,

que en el proces d'elaboraci6 de 1'Agenda 21 Local de

Barcelona, va encomanar la comissi6 de Politica Am-

biental i de Sostenibilitat.

Aixi mateix, una vegada constituit el Consell Muni-

cipal de Medi Ambient, el director del gabinet ha coor-

dinat un dels deu grups de treball constituits, el qual

ha tingut per objecte elaborar propostes relatives a ur-

banisme, verd urba i platges. El Gabinet d'Estudis Ur-
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US RESIDENC I AL 817. S657L 1 pl. pls d`actlvttotsl
SUPERFICIE DELS HAB]TATGES 100m2

SUPERF ICIE DE TER RAT PER HABITATGE 2Drt¢ [25ti'(?1

^ a 6. Participacid en la

Taula Civica de 1'Ener-

gia.

banistics ha donat forma al resultat del treball del

grup.

PARTICIPACIO EN CIUTATS EDUCADORES

El Gabinet s'ha fet carrec de la coordinacio de la ponen-

cia d'urbanisme a presentar al Cinque Congres Interna-

tional de Ciutats Educadores. La ponencia emfasitza el

dialeg elTtre el reconeixement de la historic de la ciutat i

la previsio de lee necessitate globals yue permeten man-

tenir la competitivitat i eficacia del sistema urba, desta-

cant en aquest sentit 1'experiencia de la transformacib

de Barcelona al llarg dels darrers vint anys.

PARTICIPACIO EN EL PLA ESTRATEGIC DEL

SECTOR CULTURAL DE LA CIUTAT

El Gabinet d'Estudis Urbanistics ha participat en la pri-

mes face del Pla Estrategic (fase de diagnostic), concre-

tament en les discussions del grup «Industries de la eul-

tura>I. EI diagnostic del sector Cultural de Barcelona va

ser presentat en un acte presidit per 1'alcalde el dia 9 de

juliol de 1998.

Aixi mateix participa en la segona fase, en el desen-

volupament de 1'estrat^gia t<Bareelolla, un espai cultural

singular i metropolita», quc ha initial cls seas treballs el

novembre de 1998.

US RESIDENCIAL 657L
SUPERFICIE DELS HABITATGES 100n4; 70.SIr¢ R.

UPERFiC[E DE TERRAT PER HABITATGE 56n^: 20^ R.

PARTICIPACIO EN LA TAULA CIVICA DE

L'ENERGIA

El sector d'urbanisme ha estat present a la taula eiviea

de 1'energia a traves del Gabinet d'F,studis Urbanistics.

S'ha assistit regularment a les reunions d'informacio i

debat convocades i s'han elaborat a peticio de la taula

diversos informes sobre capacitat potential del teixit

urba de Barcelona per a la instal•lacio de plaques de

captacio d'energia solar.

Zoa^s

US RES[DENf.[ AI_ t00X
SUPERFICIE DELS HAB]TATGES 133m2

SUPERFICIE DE TERRAT PER HABITATGE 43^

12^A1 Baroeloneta

US RESIDENCIAL BOX
SUPERFICIE DELS HABITATGES 74rre

SUPERFICIE DE TERRAT PER HABITATGE 19rtQ

US RESIDENCIAL B3K
SUPERFICIE DELS HABITATGES 100rR

SUPERFICIE DE TERRAT PER HABITATGE 18rt2

US RESIDENCIAL: ^3xat Der orCenaclo
SUPERFICIE DELS HAB ]TATGES 55. 74rrt?

SUPERFICIE DE TERRAT PER HAB]TATGE 14.30m2
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Relacions internacionals
Inclou Ia participaci6 en organismes internacio-

nals sobre temes urbanistics i de regeneraci6 ur-

bana , acords de col • laboraci6 bilateral i tasques

divulgatives.

ARTICIPACIO EN L'EDURC D'EUROCIUTATS

1,'Ajuntament de Barcelona participa en diversos co-

mites de I'associaci6 europea de ciutats Eurociutats.

L'Econornic Development and Urban Regeneration

Committee (EDURC) s'ocupa de Les questions que

afecten als processes de regeneraci6 urbana, tant pel

clue fa als aspectes economics corn urbanistics. Els te-

mes Clue s6n objecte de discussi6 en les reunions del co-

mite culminen en la assemblea anual d'Eurociutats. La

recent assemblea anual de Lille, el novembre de 1998,

va aprovar el document « Eurocities for an Urban Po-

licy<, presentat at Urban Forum organitzat per la Uni6

Europea i que va tenir lloc a Viena a finals del mateix

mes de novembre de 1998. Aquest document resumeix

l'aportaci6 d'Eurociutats a la proposta basica a debatre,

continguda en el text o Sustainable urban development

in the European Union: A Framework for Action)). La

discussi6 es rellevant als efectes de la reforma dels con-

tinguts i de les prioritats dels fons estructurals europeus

el 1999.

PARTICIPACIO EN EL PROGRAMA TERRA

(UE): PROJECTE POSIDONIA

Dins del Programa TERRA de la Uni6 Europea, va esser

aprovat el Projecte Posidonia, liderat per la ciutat de

Napols, en partenariat amb les ciutats de Barcelona,

Atenes, Palerm iTarant, amb efectivitat des del gener

de 1998. El projecte to coin a objectiu aprofundir en el

coneixement dell problemes i en la definici6 dels crite-

ris d'intervenci6 en les arees litorals de les ciutats costa-

neres mediterranies. Partint d'una metodologia basada

en la identificaci6 de segments significatius d'aquest li-

toral en cadascuna de les ciutats participants, en els

quals es necessaria una visi6 integrada dels problemes

urbanistics (arees industrials obsoletes, temes portuaris,

ordenaci6 urbana del front maritim) i mediambientals

costaners (estabilitat de les platges, zones humides, are-

es d'interes natural, qualitat dels fops marins), el pro-

jecte parteix de I'estudi de casos (tallers de treball) i

l'analisi comparative. Els resultats han de permetre

aportar criteris per a l'SDEC (Schema de Developpe-

ment de 1'Espace Communautaire), actualment en re-

dacci6, i per a la gesti6 integrada de les zones costaneres

urbanes i metropolitanes (en el mart del progratna

ICZM, Integrated Management in Coastal Zones).

RECEPCIO DE GRUPS (ENTITATS,

PROFESSIONALS 0 ACADEMICS)

El Gabinet d'Estudis Urbanistics es un dels departa-

ments del Sector d'Urbanisme que actua corn a receptor
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habitual de grups professionals, entitats, universitaris o

altres, interessats en el coneixement de l'urbanisme de-

senvolupat a Barcelona. El gabinet s'ha gnat especialit-

zant en les presentations relatives als plantejaments ur-

banistics ma generals i a 1'experiencia del planejament

urbanistic recent, tant en ]'ambit metropolita com mu-

nicipal.

El nombre total d'actes de presentacio, conferencies

i debats a carrec del gabinet fou de 38 el 1995, 45 el

1996, 40 el 1997 i 47 el 1998. La procedencia dels visi-

tants fou la segiient: 47 d'ambit anglosax6, 23 d'ambit

francofon, 17 d'ambit italic, 24 d'ambit Ilatinoamerica,

i 59 dels ambits restants.

PARTICIPACIO EN EL GRUP D'EXPERTS

EUROPEUS ( LILLE)

A proposta de president de l'Agence de developpement

et d'urbanisme Lille-Metropole, es va constituir, amb

data de goner de 1997, el Groupe d'Experts Europeens

de la Regeneration Urbaine, amb la participacib del di-

rector adjunt del gabinet, nomenat per l'alcalde de Bar-

celona. El grup ha promogut diversos documents per a

la seva presentacib al Comite de Regeneraci6 Urbana

(EDURC) d'Eurociutats, actualment presidit per la ciu-

tat de Lille, i ha seguit els treballs corresponents a la re-

visio de l'esquema de desenvolupament de l'area metro-

politana de Lille-Roubaix-Tourcoing.

PARTICIPACIO EN DEBAT SOBRE EL

GREATER LONDON

Convidats per 1'Association of London Government

(ALG), l'Ajuntament de Barcelona, per mitja del gabi-

net, ha participat en la discussib dels estudis per a la re-

forma administrativa del Greater London, en la pers-

pectiva de la nova situaci6 politica de la Gran Bretanya.

L'aportaci6 al debar final, celebrat el mes de mare de

1997 («The London Study. The Future of the City»), es

va concretar en la presentacio de la ponencia titulada

«A vision for London, from Barcelona> .

COOPERACIO AMB L ' INSTITUTO DE

PLANIFICACION FISICA (CUBA)

La participacio de 1'Ajuntament de Barcelona, en e]

context de la cooperaci6 institutional amb Cuba, amb

l'Instituto de Planificacion Fisica de Cuba, per a la re-

dacci6 d'una proposta de llei urbanistica, es va concre-

tar en la formacid d'un equip de juristes i tecnics proce-

dents de la Universitat Politecnica de Catalunya,

Universitat Pompeu Fabra i Gabinet d'Estudis Urbanis-

tics de l'Ajuntament de Barcelona. L'avantprojecte de

Ley del Ordenamiento Urbanistico Territorial y el Ur-

banismo, Murat 1'octubre de 1996, es troba actualment

en tramit de consultes i esmenes per a la seva aprovaci6

definitiva.

ACORD BILATERAL BARCELONA - NAPOLS

Hi ha un projecte d'acord bilateral entre els departa-

ments d'urhanisme de les ciutats de Napols i Barcelona,

als efectes d'intercanvi d'experiencies, organitzaci6 de

seminaris de discussib, intercanvi temporal de tecnics i

cooperaci6 en projectes de la Unio Europea, que per-

metra aprofundir en els temes ja tractats en el mart del

programa europeu TERRA.
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Planejament urbanistic 1995-98
Despres del periode olimpic , amb la planificacio de grans sectors, es va iniciar el planejament del Ilevant

de la ciutat, amb els projectes de la segona renovacio. Aquests han finalitzat la seva tramitacio en aquest

quadrienni i en alguns dels casos s'han revisat i completat . El periode 1995-1998 ha estat una etapa en que

s'ha treballat especialment en el planejament d'escales intermitges i petites, aixi corn en revisions i actua-

litzacions de plans redactats en etapes anteriors , ja que el desenvolupament i execucio de diverses obres

ha fet reflexionar i extreure conclusions sobre la forma urbana i els seus usos.

En les arees del Ilevant i com a consegUbncia de I'inici dels processos de gestio, Ilicencia d'obres i exe-

cucio material , s'han redactat diversos plans sectorials que han permes la concrecio definitiva dels projec-

tes. Habitualment aquests plans han estat promoguts per la iniciativa privada, pero des de la Direcci6 de

Serveis s'ha fet sempre una tasca important de seguiment i coredaccio. Dins d ' aquest apartat hi ha plans

corn els de la Maquinista , Colorants o el Triangle Ferroviari a Sant Andreu - La Sagrera , i diverses unitats

d'actuacio a Diagonal-Poblenou i al Front Maritim.

En continuItat amb el periode anterior, la planificacio de I'escala intermitja ( la millora dels barris) ha

estat una de las prioritats. S'ha treballat en la redacci6 de plans que proposen la modificacio i millora de

barris com la Trinitat- Madriguera o Porta a Nou Barris ... Tambe s' ha comengat a estudiar solutions en es-

pais amb poc caracter urba , corn I'eix Hospital Militar - Lesseps, per tal de renovar el teixit de la ciutat amb

propostes de qualitat . Finalment , cal destacar el gran nombre de plans d 'equipament redactats i tramitats

que estan suposant una important millora urbana, estructurant i completant les dotacions de la ciutat.

Plans com la caserna de la Guardia Urbana a Horta , que recupera la masia de Can Travi Veil, I'ampliaci6

del Museu de la Ciencia , el CAP del carrer Nou de la Rambla o I ' escola de Can Ponsich a Sarria, en son

exemples.

A Ciutat Vella es on s'han produit una discussio mes intensa sobre la forma urbana resultant , despres

de ('execucio de diverses obres, especialment al Raval . Aixo ha comportat una revisio dels PERIs de diver-

ses arees . Cal destacar l'obertura de I'avinguda Cambo, on s'ha passat d'un esquema rigid amb edifica-

cions de forta geometria a un altre que reinterpreta la forma historica i to major flexibilitat.

L'habitatge ha estat tambe un dels temes a desenvolupar que ha continuat el proces endegat en el qua-

drienni anterior amb la redaccio de plans en arees afectades per patologies constructives... A la ronda de

Dalt, el Patronat Municipal de I'Habitatge esta construint habitatges amb criteris de sostenibilitat com a

resultat de ('execucio del Pla de les vores de la ronda i la redaccio de diversos estudis de detail per a les

seves unitats d'actuacio . Perb tambe s'ha iniciat un proces de redaccio i execucio d' habitatge de promoci6

privada , nou en la dinamica de la ciutat. Primer a traves de la revisio dels usos en algunes Arees de Cen-

tralitat , com Diagonal - Mar o la plaga Cerd a. En segon Iloc, a traves de modifications del Pla General Me-

tropolita , que han propiciat la transformacio de grans peces urbanes com el camp del RCD Espanyol o la

fabrica Philips a la Zona Franca . I finaiment , corn a resultat dels plans del (levant.

Pei que fa a aportacions noves d 'aquest quadrienni , hi ha dos temes dels quals cal fer un especial es-

ment . D'una banda , els plans especials del patrimoni, que abasten el conjunt de la ciutat i que amb criteris

de descentralitzacio s'aproximen als barris a traves de la redaccio d'un pla per a cada districte . I, de I'al-

tra, el Poblenou, on s'ha iniciat un interessant proces d'estudi per veure les possibilitats de transformacio

de les zones industrials complementant -Ies amb altres usos vinculats a la residencia , que obre les portes

a un nou tipus de ciutat que haura de ser regulat en els propers anys.

Per finalitzar , s'ha de fer esment al nou cami obert pets concursos de planejament , ja que aixo incorpo-

ra nous criteris de disseny urba i interrelations entre els serveis de planejament I els estudis d'arquitectu-

ra 1 urbanisme.



Ciutat Vella
Paral • lelament a la gran activitat desenvolupada

en el terreny de la gesti6 i de I'execuci6 de les pro-

postes dels plans redactats als anys 80, els tre-

balls de planejament en els diferents Barris de

Clutat Vella no s'han interromput , sing que han dut

a una actualitzaci6 important dels PERIs existents.

I temps transcorregut des de l'aprovacio dels PERIs ha

permes tenir una visi6 global de 1'evoluci6 d'aquests

Barris i valorar el resultat de les actuations que s'hi han

dut a terme. L'experiencia acumulada ha portat a ajus-

tar i en algun cas a reconsiderar algunes opcions preses

inicialment i ha estat especialment util per abordar el

planejament d'alguns sectors que els PERIs havien dei-

xat pendents de desenvolupament. Igualment, en

aquest temps, s'han anat concretant noves necessitats a

les quals s'ha hagut de donar resposta.

Aquests nous aspectes defineixen el conjunt de

plans redactats, en aquest quadrienni, en 1'ambit de

Ciutat Vella:

1. Dins de les modifications del planejament vigent,

alguns plans incideixen sobre les propostes d'ordenaci6,

corn en el cas de I'obertura de I'avinguda Camb6, on s'

han reconsiderat els criteris d'intervencio, buscant una

major integraci6 de l'ordenacio en el teixit caracteristic

de Ciutat Vella. D'altres, com per exemple la modifiica-

ci6 del PERI de la Barceloneta, afecten fonamentalment

els aspectes de regulacio zonal, tractant d'una banda

d'actualitzar-la en coherencia amb les actuations ja rea-

litzades i, per altra banda, de simplificar-ne I'aplicacio.

2. Un segon grup correspon al planejament dels sec-

tors l'ordenacio volumetrica dels quals els PERIs van

deixar pendent dun estudi mes detallat mitjancant es-

tudis de detail. Es tracta en general d'arees o elements

d'interes historic i arquitectonic, com el conjunt porti-

cat del carrer del Rec, el mercat de Santa Caterina o el

de la Boqueria. En el cas dell mercats, la necessitat dels

estudis de detail respon, tanmateix, a la iniciativa de

l'Institut Municipal de Mercats de renovar les seves ins-

tallations.

3. Finalment, s'han abordat modifications dels PE-

Ris que responen no tant a un canvi en els criteris d'in-

tervenci6 com a la necessitat d'adequar el planejament

als requeriments d'un projecte concret, corn en el cas

d'algunes operations publiques d'habitatge (c/ Sant

Oleguer, c/ Fonollarj, o tambe per recollir noves inicia-

tives que han anat sorgint en materia d'equipaments.

I.'ampliaci6 dels darreres del Museu Picasso fins al

carrer Flassaders o la ubicacio de les noves facultats

d'Historia, Geografia i Filosofia a 1'illa de la Misericor-

dia son actuations no contemplades pel planejament

que han fet necessari modificar les previsions del PERI

del Sector Oriental, en el primer cas, i del Raval, en el

segon.
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Els plans redactats en el Un 42% del distrlcte estA re-

periode 1895 . 96 reRresenten gulat per PERIs, el 16% tlels

un Important desenvolupa- quals s'ha re vi sat tluran!

ment i actualltzaci6 dell aquest quadrlenni.

PERIS de Cfutat Yella. Des-

taquen la tramitacib de

plans d'equlpament, habi-
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Habitatge de proteccio i noves ordenacions de barris

Una linia de treball important ha estat el fort des-

envolupament del sector residencial mitjan4ant la

millora de I ' habitatge , tant en I ' aspecte de renova-

cI6 dels que es troben en mal estat , com de crea-

c16 d'una nova oferta d ' habitatges a preus asse-

quibles.

'ha continuat desenvolupant el proces engegat a co-

mencament dels anys 90 per resoldre el problema dels

conjunts residencials afectats per patologies estructuralsS i deficients conditions d'habitabilitat. Per una banda,

s'ha compoetat el planejament d'algunes operations ini-

ciades en 1'etapa anterior. Aixi, s'ha abordat la segona

lase del barn d'Eduard Aunts i l' ordenacib de les tint

i]les que calia enderrocar al Turo de la Peira, un cop re-

solta la relocalitzacio dels afectats. Per altra banda, s'ha

abordat el planejament de nous barris que patien la ma-

teixa problematica, corn el conjunt de Cases Barates del

Bon Pastor o el part d'habitatges del Patronat Munici-

pal de dHabitatge (PMH) a Trinitat Nova. En aquests

dos barris, l'actuacio comporta la substitucio de la tota-

litat dels habitatges i l'organitzacio del nou conjunt re-

sidencial. En altres casos, corn en el barn del sud-oest

del Besds, Ia remodelacid ha afectat nomes una part dels

blocs.

Aixi matrix, l'inici de les operations de remodelacid

ja aprovades, ha comportat la tramitacio de diverses fi-

gures de planejament, promogudes per l'organisme en-

carregat de la seva execucio (INCASOL), per tai d'ajus-

tar alguns aspectes de l'ordenacio prevista pels plans

especials, a les necessitats concretes derivades del proces

de gestid i d'adjudicacio dels projectes de construccio.

Els PERIs de les Vivendes del Governador, Via Trajana i

Polvori han estat objecte d'ajustarnents en aquest sentit.

En 1'apartat de creacio de nova oferta d'habitatge a

preu assequible, s'ha de destacar el planejament trami-

tat en desenvolupament de les operations d'habitatge

protegit previstes pel Pla de vores de la ronda de Dalt.

Per fer possible la iniciativa del PMH de promoure ha-

bitatges de lloguer per a joves i d'utilitzar metodes

constructius i tipologies edificatories sostenibles des del

punt de vista de 1'estalvi energetic, s'han trarnitat un

conjunt d'estudis de detail ainb l'objectiu d'adequar les

volumetries establertes pel Pla de vores als requeriments

d'aquest tipus de promocio. Les modifications volume-

triques introduides van dirigides sovint a aconseguir

una millor orientacio dels edificis i una tipologia d'ha-

bitatge amb doble ventilacio.
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1. Proposta de remodelaci6 2. Habitatges del PMH a la

de blocs al barn del sud . UA-1B de la ronda de Ualt

oest del Bes6s . (cl Gomis - c/ Esteve Terra-

das).
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Els plans d'habitatge de promocio privada

En els darrers ant's hem assistit a una revifada de

les iniciatives privades per a la promocio de plans

que buscaven la transformaciG d'altres usos cap

als d'habitatge.

s tracts de promotions que estan canviant notablement

alguns sectors de la ciutat que encara romanien inalte-

rats, amb usos previstos de transformacio segons el Pla

General Metropolita (PGM) i en altres ocasions davant

de situations sobrevingudes que aconsellaven un canvi

en c) planejament. A bands de les raons conjunturals, i

altres de mes paradoxals (amb un augment del part

d'habitatges quan es manifests una perdua de residents

a la ciutat i de politics d'habitatge des dels plans natio-

nals -aspectes fonamentals en 1'an^lisi d'aquestes

tendencies-), s'han donat un seguit de circumstancies

urbanistiques que han afavorit les transformations.

Aquestes es corresponen amb processor de planejament

iniciats per l'Ajuntament que han afavorit la concrecio

d'iniciatives d'habitatge,

Algunes d'aquestes iniciatives ja s'havien manifestat

quan els processor de planejament d'alguna area plante-

javen els seus estudis i van ser incorporats per tal de

configurar ordenacions estructurades amb un entorn

superior. Es tractava de sectors pels quals el PGM con-

templava la revs transformacio, amb qualifications de

centre directional (clau 11) o de remodelacio Urbana

(clau 14},ode sectors la remodelacio dels quals era

aconsellable per raons d'oportunitat.

En son una mostra peces tom el centre directional

Diagonal Mar (en els antics terrenys de MACOSA) i

carrer de Bilbao (Extractor Tanicos i altres) entre Taulat

i pg. Garcia Faris, incorporades per la modificacio del

PGM del Front Maritim, o Colorants (terrenys de la Ba-

yer) i la Maquinista, anteriorment zones industrials que

la modificacio de Sant Andreu - La Sagrera va incorpo-

rar en el proc^s de transformacio del nord de la ciutat,

quan ja s'havia iniciat per part dell particulars un pro-

ses de canvi d'its.

Altres sectors de ciutat han viscut una transformacio

no estructurada en una modificacio mart, malgrat que

el proses de planejament ha garantit una corrects inser-

cio en 1'entorn. Els taros mes notables son les instal.la-

cions esportives del RCD Espanyol i la remodelacio dels

entorns de la pla4a Cerd^. En aquest darrer car, peces

tom la Philips, la Seat, la Pirelli i les proximitats de 1'a-

vinguda del Carrilet conformen un nucli compacte que

ha canviat la fisonomia d'aquest punt, historicament

ports Urbana de configuracio desmembrada i pot es-

tructurada.

El conjunt d'aquestes iniciatives ha comportat, a

mes dunes noves arees poblacionals,l'obtenci6 de do-

tacions ptibliques que s'incorporen a 1'estructura Urba-

na d'espais lliures i equipaments.
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1. Proposta d'ordenaci5 2. Nous habitatges de Resi•

d'habitatges i zona verda dencial - La Maquinista a

als terrenys de SarriB-camp Sant Andreu.

del RCD Espanyol.
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La millora dels barris
El planejament centrat en la millora dels barris ha

tingut tambr un pes significatiu en aquest qua-

drienni.

]guns dell plans rcdactats responen als objectius ja tra-

dicionals dels PERIs, de transformaci6 d'usos, millora

de 1'estructura i cls teixits urbans i increment de les do-

tacions, que es concreten en funci6 de tes caracteristi-

ques de les arees abordades. Es tracta generalment d'ac-

tuacions de remodelaci6 previstes pel PGM que afecten

sectors mes o ments extensos a ('interior dels barris

com en el cas de Porta i de Trinitat-Madriguera (en

ambdf s casos els plans especials desenvolupen els crite-

ris tramitats en l'etapa anterior), o tambe arees vincula-

des a l'obertura de carrers, com en el sector de la Colo-

nia Castells, a I'entorn del carrer Enten4a.

Altres actuations estan relacionades tambe amb ele-

ments de ]a xarxa viaria peril tenen un caracter mes

puntuaI. Son plans que incideixen sobre teixits urbans

que havien estat afectats pel tra4at de vies importants i

que cal recompondre un cop concretades les necessitats

funcionals d'aquestes vies. El planejament de l'avinguda

de l'Hospital Militar entre la placa Lesseps i el Pont de

Va]]carca to per objectiu definir la nova configuraci6

d'aquest tram de la via, un cop desestimada la funcio

viaria que tenia prevista com a part integrant de l'eix

Collserola-Lesseps-Via 0. L'actuacio prevista a la con-

fluencia de ]a via Augusta i el passeig de la Bonanova,

Porta de Sarria, forma part de l'operaci6 de completa-

ci6 del teixit del nucli antic de Sarria i de definici6 de la

seva fagana a la via Augusta despres de 1'execuci6 dels

accessos al tunel de Vallvidrera.

Cal destacar tambe, per la seva rellevancia, la pro-

posta per a la transformaci6 de l'antiga fabrica Bati16,

en la qua] s'aborda la substituci6 de les activitats indus-

trials actuals, no contemplades pel planejament vigent.

L'actuaci6 plantejada, que preveu la creaci6 d'un gran

part i d'una peca important d'equipament amb la in-

corporaci6 d'un cert component d'habitatge, permetra

no tant sols assolir els objectius d'increment dotacional

previst pel PGM, sing tambe dotar al barri de la Bordeta

dels elements d'estructura necessaris per millorar la se-

va permeabilitat i connectivitat amb els sectors con-

frontats.

Aquest conjunt de plans permetra posar en joc arees

que per motius diversos estan desvinculades de la dina-

mica urbana. La seva transformacio aportara als barris

nous elements que permetran completer els seus teixits

i millorar-ne el funcionament.
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1. PERT del sector 2. Imatge de la proposta de

Trinitat Madriguera. la MPGM per a I'ordenaci6

tle I'avinguda de I'HOSpital

Militar - pla^,a Lessees.
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La consolidacio de les arees de nova centralitat

Quan fa deu anys es van formular les Arees de No-

va Centralitat amb I'objectiu de reequilibrar urba-

nisticament la ciutat en base al desenvolupament

de grans busts urbans intersticials , es va preveure

una gradac16 en el temps atenent tant a initiatives

que ja s ' estaven formulant com a I ' agregacio d'es-

pais d ' alta potencialitat per contribuir a la millora

de sectors que se situaven de forma periferica al

centre.

s tractava d'actuacions estrategiques amb diferents

graus de precisi6, que depenien de la tramitaci6 de

plans posteriors i en alguns casos de modifications del

Pla General Metropolita (PGM). Entre les mes priorita-

ries que ja es van desenvolupar en el sett moment, hi

havia les quatre arees olimpiques (Vila Olimpica,

Montju'ic, Vall d'Hebron i area esportiva de la zona

universitaria), a mes del Port Veil, l'eix del carrer Tarra-

gona i l'entorn de ]'Ilia Diagonal.

La resta de sectors, que no es preveien en general tan

immediats, han anat seguint un proces vinculat al pla-

nejament que encara resta obert en algunes de les arees

que inicialment ja presentaven mes dificultats. A la

placa Cerda han estat diverses initiatives privades les

que han anal transformant d'una forma notable l'in-

dret, proces refermat per la transformaci6 fisica del

propi nus viari. Per contra, Renfe-Meridiana es va exe-

cutar inicialment en les seves previsions dotacionals

principals, i quedava per desenvolupar-se precisament

l'aprofitament per a activitats privades. En aquests mo-

ments, una important iniciativa de caire ludic i cultural

iniciara la conclusi6 definitiva de l'illa central i el plane-

jament del barri de Porta, en les seves immediacions,

que ha de permetre el redrecament urba de la periferia

del cementiri existent.

A les Glories es d6na ]a paradoxa que hi manta la

consolidaci6 d'un permmetre i activitats Glares, pero al-

hora es 1'enclavament amb major forca nodal de la ciu-

tat, per 1'encreuament de les tres vies mes paradigmati-

ques que hi conflueixen: Gran Via, Diagonal i

Meridiana. La urbanitzaci6 del nus i l'enterrament del

ferrocarril van permetre donar continuftat a les dues 61-

times, aixi com replantejar la formalitzaci6 de les noves

facanes de la placa. Diverses activitats de centralitat me-

tropolitana (cultural, comercial, terciaria) s'hi han anat

situant de manera discontinua. Per la seva part, una

proposta de modificaci6 del PGM en curs proposa, en

linies generals, la desafectaci6 dell nombrosos habitat-

ges existents al carrer de Bolivar i la formalitzaci6 en

aquest sector d'un nou front urba que reconeix el ritme

de les illes de 1'Eixample i busca donar resposta a la no-

va ubicaci6 dels Encants.

Un sector que si que disposa de planejament apro-

vat, en la linia de transformacio prevista pel document

de les Arees de Nova Centralitat, es Sant Andreu - La

Sagrera, on els plans de desenvolupament i de detail

(Colorants-Renfe, Berenguer de Palou, Triangle Ferro-

viari, La Maquinista...) han establert les ordenacions

definitives per a una de les transformations mes ambi-

cioses pendents a la ciutat, i permetra disposar d'un
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1. Imatge de la proposta 2. MPGM a I'ambit de la

d'ordenacio de Diagonal - plarca de les Glories - Merl.

Mar. diana sud.

gran part lineal a la zona nord de la ciutat, estructurant

els barris confrontats.

L'altre gran repte ja en execucio es la configuracio i

acabament del front de mar a] Poblenou. Es tracta de

crear la nova facana urbana, que s'articula amb l'ambi-

ciosa operacio de portar la Diagonal fins al mar. Diver-

ses initiatives privades i publiques -que estan generant

importants operations d'habitatge de proteccio- s'alLer-

nen en ]a formalitzacio de la nova fagana: el PERI del

Front Maritim, l'obertura del carrer Bilbao i Diagonal

Mar son les operations mes notables, en un proces que

resta a l'espera de la confirmacio futura de les actua-

tions amb motiu del Forum 2004.
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Els plans especials de proteccio del patrimoni
arquitectonic, historicoartistic
Davant la necessaria revisi6 del cataleg de Barce-

lona, s'ha pres la decisi6 d'afrontar un conflicte

que, des de I'aprovaci6 de ('anterior, I'any 1979,

s'havia manifestat sovint en desajustos entre Ia

voluntat de preservar edificis i la seva afectaci6

urbanistica , que n 'implicava la desaparici6.

Iguns plans especials sectorials havien anat augmentant

el nombre d ' edificis protegits amb diversos criteris i

formulations propositives . Les discrepancies es resolen

incorporant en els plans especials una vessant de regula-

ci6 urbanistica i d'adequaci6 de les zonificacions inte-

riors, i deixant sense catalogar , si fos el cas, algunes pe-

ces per a Ies quals dificilment es pot donar una

alternativa que no alteri fonamentalment les previsions

del Pla G eneral Metropolita (PGM).

Per tat d ' apropar els criteris generals de protecci6

del patrimoni de la ciutat a les identitats de cada barri,

s'ha fragmental el cataleg en deu plans especials, un per

districte . D'aquesta manera s'han pogut atendre les es-

pecificitats de cada sector urba dins la seva prapia

historia i context , evitant la globalitzaci6 que podria

atemptar contra elements de caire mes local.

La proposta s'articula en tres linies basiques que

s'interrelacionen:

1. S'estableixen quatre nivells de protecci6:

Nivell A: t s el maxim nivell de protecci6 previst i les de-

terminacions urbanistiques d'aquest pla especial s'ajus-

ten a les conditions de la declaraci6 com a BCIN (Bens

Culturals d ' Interes National).

Nivell B: S6n els edificis del cataleg pr6piament i tambe

estan regulats per la Llei Cultural . El pla especial assigna

una zona del PGM, que pot ser la que tenen actualment

o una de nova, per tat d'adequar les determinations ur-

banistiques amb les de protecci6.

Nivell C: Incorpora els hens que, malgrat no haver estat

objecte de declaraci6 com a BCIN ni de catalogaci6

com a BCIL, reuneixen els valors d'interes objectiu que

aconsellen la seva conservaci6. La protecci6 es fa mit-

jan4ant el pla especial.

Nivell D: Inclou aquelles peces que poden ser objecte de

trasllat del seu empla4ament actual o immobles pets

quals es preveu la seva desaparici6 atesa la qualificaci6

urbanistica prevalent i ineludible sobre el seu interes

patrimonial, pert que cal conservar documentalment.

2. S'adequa el mart urbanistic a la necessitat de pre-

servar determinats edificis anteriorment afectats o qua-

lificats d'una manera que la seva conservaci6 estaria

amenacada per una possible substituci6. En aquests ca-

sos, la majoria, es d6na prevalenca at criteri de protec-

ci6, beneficiant als afectats.

3. Es preveuen determinats incentius que facin mes

atractiva la catalogaci6, i obrin vies per a unes majors

alternatives d'utilitzaci6. S'augmenten els tipus d'usos

en zones a que anteriorment se'ls negaven, o les possibi-

litats d'un aprofitament funcional mes intensiu, sempre

que es preservi l'element i se'n millori la conservaci6.
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1. Plano) de conlunt del pla 2. Fitxes opus d'edificis in-

especial de protecciG del closos en la revisit del

patrimoni de Ciutal Vella . Catalog.

4. Es preveuen mecanismes agils de planejament

quc han de permetre renrdenar 1'cdificabilitat de mane-

ra yuc es minimitzi el possible perjudici de 1'objectiu de

mantenir 1'edificacio.

" iortil
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YOLUMETRICA VOLUM^TRICA PER TIPUS CONFORNE
PER DEFECTE PER E %C^S D 'OROENACib
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FORESTAL (CLAD 3T)

VOLUMETRICA YOLUMETRICA PER TIPUS CONFORME
PER OEFECTE PER E%CES O'ORDENACIG
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En aquesta taula i gra• juic, a tall d'exemple ; protecciG tendeixen a aquella situaclG a la

fic es presenten les si- s'hl comptabilitzen els desafectar, o discon- protecciG establerta.

tuacions urbanistiques afectats per fora d'or- formes ( Zd12, 2d2) per

dels etlificis del dis- denacid ( c)oos SV, S1, als quals es busca una

tricte de Sanls-Mont- SF) quo els plans de solucib quo adequa
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L'equipament de la ciutat
El planejament urbanistic dels equipaments de la

ciutat ha tingut en el periode 1995 - 1998 un paper

molt rellevant . El seguiment dels diferents instru-

ments redactats es un indicador privilegiat de com

les administrations publiques i els operadors pri-

vats i institucionals afronten el futur desenvolupa-

ment dels diferents usos d'interes social i comuni-

ta ri.

odem trarar les seguents realitzacions i tendencies:

A. Flsgrans equipaments culturals

La Ciutat del Teatre (fins ara nomes ha requerit la

tramitacio de l'estudi de detail de la seu de l'Institut del

Teatre), I'ampliacic del Museu Picasso, el nou Museu

de la Ciencia i el pla especial de la fabrica Casaramona

(nova seu central d'exposicions de la Caixa), ambdues

promotions de La Caixa.

B. Barcelona centre universitari

1. Ordenacio de les universitats: s'han elaborat els

plans especials de ]'area de la Ciutadella (implantacio de

la UPF) i Liars Mundet (UB), i la modificacio dels plans

del Campus Nord i el Campus de Pedralbes (UB i Po-

litecnica).

2. Residencies d'estudiants: per primera vegada es

configura un programa de residencies d'estudiants pro-

mogut per l'Ajuntament, sobre sol municipal i gestic

privada.

C. Els grans recinles d'equipatnents

El conjunt d'equipaments de la Maternitat (Diputa-

cid) i les Liars Mundet (Diputacio, UB, Ajuntament) han

tingut en aquest periode la seva planificacio definitiva.

D. Els equipaments docents privats

L'adaptacio de 1'equipament docent privat als re-

queriments de la LOGSE ha estat una constant del pe-

riode amb la tramitacio de diferents instruments de pla-

nejament.

E. Les noves residencies geriictriques

Cal constatar ]'important llan4ament de diferents

plans especials de promotions de residencies per a la

tercera edat, assistides i d'interes social i comunitari,

projectes degudainent tutelats pels Serveis Personals de

l'Ajuntament.

F. Els equipaments sanitaris

Aprovacio del pla especial de ('Hospital Clinic, i

l'ampliacio de la clinica Teknon.

G. L'equipament recreatiu

El centre ludic i recreatiu de Renfe Meridiana -sens

dubte cal considerar aquest centre tambe en la seva ves-

sant dotacional i recreativa com un del nous grans equi-

paments de ciutat-, el nou equipament en els terrenys

de ]'antic auditori Manen al carrer Balmes, i els cinemes

Renoir.
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1. Pla especial de concrecio

d'us i condicions d'edifica-

66 de I'equipament tecnico-

administratiu i de seguretat

a Can Travi Veil.

2. Projecte d'ampliaci6 del

Museu de la Cldncla.

65



Poblenou

0

El Poblenou ha estat el territori de Barcelona que

ha sofert mes transformations en els ultims deu 0

dotze anys.

es actuations que es van dur a terme al Poblenou en

materia d'infraestructures viaries i ferroviaries van su-

posar una millora de la connectivitat i accessibilitat des

de ]a resta de la ciutat i van posar les bases per a la

transformaci6 cap a usos residencials de nombrosos

sectors: a part dc ]a Vila Olimpica, el sector a l'entorn

de la nova Diagonal, el Front Maritim i Diagonal-Mar

s6n arees en ple desenvolupament.

Malgrat aixb, les dues arees que mantenen la seva

especialitzacio amb usos fonamentalment industrials,

que corresponen a les zones qualificades com a 22a pel

PGM, no han participat de la dinamica de millora urba-

na de les arees renovades, fins al punt que cads cop

s'accentua mes el contrast entre les arees residencials

amb vitalitat urbana i el buit generat per les zones d'ac-

tivitats industrials. La situacio d'estancament i de man-

ca de dinamisme en que es troben aquestes arees, a cau-

sa fonamentalment del descens de 1'activitat industrial,

genera una problematica que es manifests en la degra-

dacio del teixit urba, l'estat d'abando, la creixent ocupa-

ci6 de locals amb usos molestos per al veInat, etc.

Aquesta situaci6 produeix una dificil convivencia entre

els habitatges existents, no reconeguts per la reglamen-

tacic actual, i les activitats industrials majoritaries en

aquests sectors.

Aquesta problematica posa de manifest la inadequa-

66 de la normativa urbanistica vigent a la situaci6 ac-

tual i la seva ineficacia per tornar a posar en joc aques-

tes arees que, d'altra banda, gaudeixen d'una centralitat

privilegiada.

El proces de planejament que s'ha iniciat amb el do-

cument « Criteris, objectius i solutions generals de pla-

nejament>> aborda els mecanismes necessaris per a la re-

vitalitzaci6 d'aquestes arees i del conjunt del Poblenou.

Els criteris d'intervenci6 parteixen del reconeixement

de la important tradici6 industrial del barri i propug-

nen la renovacio d'aquest teixit industrial amb l'amplia-

ci6 dels usos admesos i amb la progressiva implantacio

d'activitats economiques i productives mes modernes.

Tanmateix, es planteja la compatibilitat d'aquestes acti-

vitats amb la presencia d'un cert component d'habitat-

ge, en la linia de complexitat d'usos que ha caracteritzat

el Poblenou. S'aborden tambe quins han de ser els para-

metres de la renovacio -edificabilitat, reserves per es-

pais ]liures i equipaments- i els nous elements d'estruc-

tura urbana que seran necessaris per al bon

funcionament del teixit.

La conservaci6 de la identitat urbana del barri, ca-

racteritzada per una singular i rica morfologia d'arqui-

tectures, es tambe un criteri d'intervenci6. Aixi, es pro-
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t. Sol urba existent i en 3. Criteris urbanistics.

execuci6 alPOblenou.

2. Usas tlominants per par-

cel.la.

pugna la recerca de noun models d'ordenacio que tin-

guin el suport fisic que ofereix el patrimoni editlcat, i la

preservaciti dels elements arquitectonics industrials mks

valuosos tnitjan4ant la seva reutilitzaciii coma conteni-

dors dels noes usos proposats.

^ ^ ^ ^ ^ ^

L'ambit del document de

Criteris del Poblenou to una

superficie de 1.704.203 m'.

Tot I que I'tis principal @s

per a industrla i magatzem

porti3ncia la vessant resi•

dencial, amb 4 . 690 habitat•

ges.
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Planejament d'iniciativa privada
Es prou conegut el fet que , Ilevat dels casos de

creacib de nous sbls residencials , els terrenys edi-

ficables per a aquests usos solen trobar -se en cir-

cumstAncles mes dificils a mesura que transcor-

ren els anys des de I'aprovacio del Pla General

Metropolita.

ada vegada hi ha menys terrenys sense problematiques

addiciona]s. Aixb ha provocat que la iniciativa privada

hagi hagut do promoure una gran quantitat d'instru-

ments de planejament amb la finalitat d'adequar les ac-

tuacions edificatbrics a uns determinate condicionants

per tai d'integrar-se a 1'entorn, en favor de la imatge de

la ciutat.

El desenvolupament de planejaments superiors d'i-

niciativa publica ha estat objecte d'especial intervencio

en ]a promocio de plans, com es el cas d'alguns dels sec-

tors de ]'ambit de Sant Andreu - La Sagrera, del Poble-

nou i el seu front maritim, els quals requereixen la re-

daccio de posteriors estudis de detail o plans especials

d'iniciativa privada.

La dinamica econbmica de ]a ciutat ha tingut tambe

]a seva infuc'ncia en la distribucib dels usos en el territo-

ri, de manera que han sorgit noves solutions tipolbgi-

ques, principalment en les plantes baixes de les edifica-

cions. La disminucib de la dernanda de locals comcrcials

ha estat significativa, amb 1'excepci6 de determinades

arees de la ciuLat, i s'han ocupat aquells espais per a usos

residencials que han donat Iloc als habitatges de dos ni-

vells, quc han requerit la tramitacio d'estudis de detail,

els quals han propiciat 1'alliberament d'una superficie

d' 1,75 ha dell espais interiors de les illes.

Per la seva part, els terrenys d'equipament han estat

objecte de planejament, tant per programar usos dota-

cionals de nova implantacio com per adequar-ne les

previsions de creixement de molts d'ells. Els tipus d'e-

quipaments mes intervinguts han estat els d'assistencia

sanitaria (cliniques, geriatrics), docents (escoles, col.le-

gis, universitats privades, residencies d'estudiants), es-

portius i recreatius.

Cal significar que els instruments de promocib pri-

vada corresponen a plans de desenvolupament i, com a

tals, tenen caracter de planejament ultim, previ a 1'exe-

cuci6 de les actuations. Aixb significa que comporten la

realitzacio de les urbanitzacions de vialitat i zones ver-

des incloses dins dels seus ambits d'intervencio. En

aquest sentit, com a dada important, cal posar de mani-

fest que la superficie de zona verda prevista en els pla-

nejaments d'iniciativa privada es de 15,3 ha.
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Relacions externes i comunicacio
En aquest quadrienni , des de la Direcci6 de Ser-

veis de Planejament s'ha fet una extensa tasca de

relations externes per tal de donar a coneixer la

politica urbanistica de Barcelona , tant a nivell ge-

neral corn especific.

a requa]ificacio urbana de Barcelona, en els darrers

anys, es tema d'estudi i interes per part de molts esta-

ments, majoritariament internationals, que la utilitzen

com a element de reflexio o referencia en el moment

d'actuar sabre altres ciutats. En son exemples, entre al-

tres, la nova politica de recuperacio d'espais publics a

Roma o I'Exposici6 Universal de Lisboa... on les idees

de Barcelona han estan plasmades a traves de relectures

particulars sobre altres indrets.

AVUi, els processor de desenvolupament urba coneguts

com a Model Barcelona son un let important, que ne-

cessita una tasca d'informaci6 especifica i qualificada.

En els darrers quatre anys han estats ateses mes de 7.500

persones, on 41% de les quals provenien d'altres admi-

nistracions locals, regionals i estatals, un 26% de centres

educatius i universitats, i on 33% d'estaments privats,

com grups d'arquitectes i centres d'estudis i planificacio

urbana.

Una altra de les tasques dutes a terme des de la Di-

recci6 de Serveis de Planejament ha estat la difusio a

traves d'exposicions de temes especifics, per donar a

coneixer projectes concrets o programes d'actuaci6 a la

ciutat. Aquestes expositions s'han fet en col•laboracio

amb el Departament d'Imatge municipal. Cal destacar-

ne dues:

- «Barcelona ja construeix les cases del futur». Ex-

posicio de maquetes, feta en col•laboraci6 amb promo-

tors, on es mostraven mes de 30 projectes en diverses

frees de la ciutat que exemplificaven diferents tipus de

promotions d'habitatge privades i de proteccio. La idea

fonamental de la mostra va ser que l'habitatge es un

dels principals reptes als quals s'enfronta la ciutat i un

dels elements clau per aconseguir una Barcelona equili-

brada i de qualitat, feta a 1'escala dels seus ciutadans, ai-

xi com un espai que continuI complint el seu paper de

vertebracio social.

- <<Barcelona, any 200N. Va ser una exposicio de re-

sum i balanc sobre la inversio municipal destinada a

obres en aquests anys. L'estructura de la mostra es feia a

traves d ambits tematics i territorials on es recollien les

actuations del programa municipal mitjancant dades i

imatges dels projectes mes representatius. Tambe es va

fer un avan4 de les grans propostes i reptes de ]a ciutat

en el moment d'encarar el segle vinent.
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1. Exposici6 Barcelona ja

construeix les cases del fu.

tur-, a la Sala Visions de

I'Ajuntament de Barcelona.

• • . M ' _

ENOWTIMMMIM.

pmlf^

En els darrers anys she de-

tectat una gran diversitat

en la demanda d'informa-

cions especlfiques, que so-

brepassen la demanda d'un

coneixement general sabre

la ciutat. Cal destacar I'es-

2. Cartell de I'exposlcl6

Barcelona , any 2000.,

IMMMMM^

pecial interes an el planeja-

ment urb8, 1'espal public i

en aspectes relaclonats

amb Is renovacl6 de teixits

hist6rics i Implantaci6 de

nous usas.
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Planejament d'iniciativa municipal

PLA NLIA SUPERFICIE SOSTRE RESID. EOU IPAMENT VEND

NOM AMBIT (M') (M') (M'1 (M')
MErt r

1'E 1'.E:. Canvi d'equipament (c! Carbonell - cl Ginebra) 859 3.485 Aurea Gallen

,vlJ' MPGlv1 per ;1 I'ardenaciG dcls terrenys de I'estaciG 42.722 60.920 890 11.896 Merce Berengue

de rodalics i l'avinguda C:ircunrval•IaciO

MR Mud. puntual del P Eltl del Sector Oriental Museu Picasso 2.182 470 1.712 Miquel Roig

(c/ hlassaders - , Carnbb)

1 li Pia Especial dill urbana Duran i Bas 1.460 1.460 Josep L. Mayans

MR Mod. partial del l'Ia especial d'establiments tie concurrcncia publics 4.310.000

MR Mud. puntual del PE:RI del Sector Oriental per a Ia creacid 572 2.418 Miquel Roig

de loves operations d'habitatges protegils

ED Fstudi de detail del carter del Rec 900 Miquel Ro ig

IEl) Mod, de I'estudi de detail de fares cent ral del PERT de] sector oriental 18.401 22.937 1.692 4.233 Xavier Sust

del centre historic de Barcelona

MR ModiFicacid puntual de Its qualifications i regu]acions zonals 235.000 Miquel Roig

del PE.RI de la itarceloncta

ED Fstudi de detail del mercat de Santa Catering 14.268 13.454 7.000 Xavier Sust

Vella 4.310.000 Jord] Rogent

Jose A. Tajadura

p1:1 Mudiliicaci6 de Pia especial d'ordenaciO urhanistica de I'equipament de ('Hospital 19.884 27.500 6.410 Miquel Roig

del Mar i d Parc de ltecerca Biomcdica

ED Fstudi do detail d'un edilici d'onze ha hilatges al ci Porn de la fonds, 5 i 7 782 1.443 391 Miquel Roig

MI' ModilicaciO puntual del P(M per ajustament del Sistema de zones Xavier Sust

la MisericOrdia i la concrecidverdes i equip;unents previstos a l'llla de 24.633 2.760 9.918 11.954 Cristian Cirici

t1do I'equipament destinat a lea facullats ' Historia, Geografia i Filosofra de Ia UB

El) Fstudi tie detail de) mercal de Sant Josep (La Boqueria) 10.776 5.422 Xavier Sust

PE' Pia especial del passatgc Magarola 300 300 Lluis Domingo

PE Pia especial do concreci6 d'equi pamenn 10.106 3.500 Jordi Carbonell

conditions d'eelifrcacid de fills Sicilia/Ribes/Sardenya/Ali Bei

1) E; Pia especial de concrecio d'us i ordenacid vnlumctrica de I'equipamenl 2.454 4.231 Enrique Salamanca

shoat aI cl Castiliejos, 256-260

PF. Pla especial de concreci6 del tipus d'equipament i conditions d'edificacio 4.683 8.162 Lluis Domingo

de fills Marina/SardenyaIDiputaciOiConsel] de Cent

MP Modificacid del Pla General en l'antbit pla4a de lea Glories-Meridians sod 294.561 20.486 20.314 206.301 Jordi Santamaria

Mlt Mod. del Pia especial d'ordenacid i determinacid de tipus d'equipament en e1 sector 12.000

Tarragona/Diputac]o/Gran VialLlancl i I'entorn de I'amhit de fills de Les Arenes

PE Mod. Pla especial d'ordenacid de fills delimitada 4.170 5.369 5.866 Enrique Salamanca

pets carters Manso/ViladomatiCalahria/Parlament

FU Esludi de detail de ]'antic quarter de Numitncia 8101 3.808 5.224 Albert Costa

MO Mod. do I'ordenanr^a per a la rehabiiItacin i millora de I'Eixample 7.470.000

I' P Pla especial de protecci6 del patrimoni arquitectonic de I'Eixample 7.470.000 Jordi Rogent

Jose A. Tajadura

OM Ordenan4a de rehabililacid i millora de I'Eixample 7.470.000

NU Fstudi de detail d'ordenaciO vo]umetrica a la roods Universitat, 4 2.035 6.347 Jordi Santamaria

Enrique Salamanca

CR Criteria, objectius i solutions generals per a la modificacid del PGM 36.324 19.986 5.212 11.125 Albert Costa

per al reconeixement i ampliacid de PONCE a l'Eixample

ME I Mod. del Pla especial de l oos equipaments (cotxe res So rr ell - Viladomat, 2-8 ) 2.450 6.600 Lluis Domingo
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PLANEJA-
MENT NOM SUPERF (CIE SOSTRE RESID. EQUIPAMENT

AMBIT (M') (M') (M')
VERD
(M')

CR Criteris, objectius i solutions generals per a la mod. del PGM per actuaci5 i 8.116 11.568 18,144 2.456 Lluis Domingo

millores dotacionals at conjunt historic de l'Eixample

PE Pla especial de mutacio del tipus d'equipament i ordenaci5 del sector Germanetes 8.201 28.350 5.481 1.733 Albert Costa

dels pobres situat entre Viladomat, Consell de Cent i Comte Borrell

CR Mod. puntual del Pla especial d'ordenacio del sistema d'espais lliures i equipaments 208.374 40.071 120.69 Jordi Santamaria

del sector nord de les Glories

CR Regim urbanistic de l'Eixample 7.470.000

ED Estudi de detail del barn Eduard Aun6s 15.568 78.483 Jordi Santamaria

PE Pla especial del c/ Alumini, 48-82 7.440 6.870 M. Mar GimEnez

Josep L. Mayans

MP MPGM en )'ambit delimitat per Gran Via, av. Zona Franca i c/ Cisell, Arnes, 664.000 Albert Costa

Motors, Acer, i limitat amb I'Hospilalet M. Mar GimEnez

ED Estudi de detail per permetre l'execuci5 d'un edifici d'habitatges tutelats i un centre 300 950 Josep L. Mayans

per la gent gran a] recinte de l'Espanya Industrial

ED Estudi de detall de la finca situada a Gran Via/Parcerisa/passatge Mar4al 2,100 8.000 Jordi Santamaria

PE Pla especial d'ordenaci6 de I'illa delimitada pels carrers de Sants, 5.800 9.392 2.492 Aurora I.Opez

Munne i Riera Blanca

ME Mod. puntual del Pla especial del Poble Sec - Montjuic per reubicacio 19.678 1.450 18.227 Jordi Santamaria

de 1'equipament previst at c1 Nou de la Rambla, 187-201

CR Criteris, objectius i solutions generals do planejament per a l'ordenaci6 192.756 90.819 70.265 55.995 Miquel Roig

de la fabrics Batll.o i el seu entorn

CR Criteris, objectius i solutions generals per a la concreci5 volumelrica i alineacions

en ]'ambit delimitat pets carrers dels FFCC, Foneria, Mare de Deu del Port 15.400 11.500 Jordi Santamaria

i Alts Forns

PE Pla especial de proteccio del patrimoni arquitectonic de Sants-Montjuic 20.870.000 Jordi Rogent

Jose A. Tajadura

MP Mod. puntual del PGM dels limits dc zona 18 i 17/6 (terrcnys delimitats 3.300 607 Lluis Domingo

per la ctra_ de Collblanc, el cami do Torre Molina i l'av. Xile)

PE Pla especial de concrecio d'us i conditions de 1'edificaci6 de 1'equipament cultural 1.122 2.500 Aurora 1.6pez

i administratiu at c/ Riera Blanca, 1-3

PE Pla especial de la variant del c/ Joan d'Alos i Torrent de les Roses 10.200 M. Mar Gimenez

PE Pla especial de concrecio d'us i condicions de t'edifcaci6 de I'equipament 1670 1.560

a] c/ comandant Benitez

PE Pla especial de concreci5 del tipus d'equipament dels terrenys de propietat 6.039 6.949 Enrique Salamanca

municipal 7a situats a cI Eugeni d'Ors/Les Corts/Masferrer/av. Diagonal

MP Mod. del PGM en la fa4ana del part de Collserola a la ciutat i els entorns 3.230.000 65.000 Francesc Ragues

de is ronda de Dalt entre ]a placa Alfons Comin i I'avinguda Diagonal Jose A. Tajadura

PE Pla especial de proteccio del patrimoni arquitectonic de Les Corts 5.980.00 lordi Regent

Jose A. Tajadura

PE Pla especial de concreci5 de servvei tccnic metrupolila a l'avinguda d'Esplugues 5.128 970 Francesc Gruartmoner

MP Mod. del PGM als carrers Ang[i/Martorell/Peiia/Plantada 4.543 1.800 2.743 Lluis Domingo

MP Mod. puntual del PGM a l'illa delimitada per ronda Gral Mitre/Septimania/Berna 1.200 Enrique Salamanca

MP Mod. del PGM en ets terrenys del RCD Espanyol de Barcelona a Pav. de Sarria, Josep Ribas

de ]'antic camp de tir i maniobres a Montcada i Reixac i del sector Verneda - 34.192 61.000 5.760 17.296 Esteve Bone]]

Can Picas a Sant Adria de Besos

PE Pla especial d'ajustament viari del c/ Benedetti entre els carrers Martorell, 14.042 5.558 869 Albert Costa

Pena i Iradier
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PLANE LA
MENI

NOM

M1' , Mud. (Id PGM per a la ubicaciO do I'Escola Orlandai a can Ponsicb

e Sarria - Sant Gervasi1,1'1 PILL especial de protecci6 deI plurimoni arquitectonic d

61) Estudi do detail de In unitat 14 deI 1'la de votes de la ronda de Daft

(al final do 1'av. Hospital Mililar)

ED Estudi de detail de la unitat 18 deI 1'la do votes do Ia ronda de. Dalt

(Gomis/' I crradas)

MP Mod. del l'GM per a la concreci6 de I'ordenacih de ]'av. Hospital Militar entre

el punt de Vallcarca i la pia4a l.esscps

PE ]'la especial de proteccio del palrimoni arquitectonic (le (;racia

MI' Mod. puntual del PGM per a la ereacidi d'un equipaunenl docent al ci Aguilar, 4-14

PE PIa4a E l vissa i playa Santes Crews

i511' Mud, del PGM en cI pare de les Aigues en la boca sad deI tdnel de la Rovira

1:1)

11E

voiumetrica de la caserna de BombersEstudi de detail per a I'ordenacio

a la Vail d l lebron

Pia especial de concrecio del lipus d'cquipan)ent i de conditions d'edilicacid

de I'c•yuipanienI tech icoluirninistratiu i de scgurctat a Can Travi Veil

P,siudli do detail per a I'ordcnacio volL de la UA-911 deI Pia do votesnnctrice

die la ronda deI Jail !cl Coll i Alenturn, cohilinuacio de I'av. del Jordi )

V CofVCni entre ISiputacid i Ajuntan) c01 per a I'uberura pdblica delsjardinst

del pare de Its Flcures

M l'

1' R

MP

ED

PP

di del palrimoni arquitectonic d'i lorta-Guinard6Phi especial de prntccci

Mud. del 1'GM als a m bits deis carters Lepant i Lisboa

une) de la Rovira )(acccc i sortida del t

PIa especial de refurma interior per a la remodciacio de tint illes al Turd de in Peira

Aiguablava - Jardins ' I'n Illtat Nnva

Isludi de detail per a I'ordenacio de rills central deI sector Renfe-Meridians

l'la especial de proteccio deI palrimoni arquitectonic de Nou Barris

MI' Criter ia objectius i solutions generals do planejantent del barn do la'frinitat Nova

M I Mod. del PGM del sector Trinitat-Madriguera

ED

PE

PE

CR

MP

ED

Estudi de detail per a i'ordenacio voluntctr]ca de la U2 del Pla de votes

do la ronda de Dait

Estudi de detail de I'ordenaei6 de fills del Sant Andrea Teatre

Pin especial de proteccio del palrimoni arquitectonic de Sant Andrew

Pla especial de can Fabra, centre multimedia, per determinacio del tipus

d'equipament i l'ordenacid del conjunt

Criteris objectius i solutions generals de planejament al poligon

de les Cases Barites del Bon Pastor

Mod. del PGM en ems accessos viaris al sector de Sant Andrew- Sagrera i

Nus do ]a Trinitat

Estudi de detail de ]'ilia ndm. T dins ma UA 2 del PERT Diagonal - Poblc Nou

SUP. SOSTRE RESID. EQUIPAMENT VERD AUTOR
AMBIT ( M') (M') (M) (M')

18.904 3.573 5.510 Miquel Roig

20.010.000 Jordi Rogent

Jose A. Tajadura

9.200 2.836 Manel Brullet

Conxita Balcells

4.200 8.028 Ramon Artigues

Ramon Sanabria

66.584 66.345 11.424 15.987 Manuel Franco

Jose A. Tajadura

4 .150.000 Jordi Rogent

Jose A. Tajadura

8.200 1.200 7.000 M. Mar Gimenez

520 1.245

53.968 4.359 48.178 Jesds de la Torre

Aurea Gallen

1.750 2.726 Bernardo de Soma

R. Garcia-Bragado

9.083 2.000 Imma Barbal

1.250 4.877 Xavier Marti

Magi Sarda

12.300 12.300

11.920.000 Jordi Rogent

Jose A. Tajadura

53.190 ^ 9.931so1 3.404 23.929 Imma Barbal

44.500 40.651 Miquel Roig

17.713 6.170 10.546 l.luis Domingo

36.975 83.000 Merce Berenguer

8.000.000 Jordi Rogent

Jose A. Tajadura

260.000 106.200 Ignasi Veciana

85.406 71.464 10.031 33.828 Imma Barbal / Neus

Aleu / Aurora Lopez

6.210 19.472 Alonso i Balaguer

5.176 5.176 Jordi Carbonell

6.530.000 Jordi Rogent

Jose A. Tajadura

14.111 14.040 Albert Costa

Enrique Salamanca

107.478 78.400 Jordi Santamaria

340.608 23.970 140.857 Jose A. Tajadura

11.200 28.738 4.731 Enric Martinez
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PLANEIA.
MENT NOM

PE Plc especial d'equipament docent at c/ Pujades, 1

PR Pla especial del sector do reforms interior num. 3 del Poble Nou

(LlulllProvencals/Ramon Turro/Espronceda)

PE Pla especial di6 dots tipus d'equipamenr i ordenacio als carrots

Proven4alslPcllairea/'1'aulat/Ferrets

MP

ED

ED

RC

Mod. del PGM a ]'ambit dell blocs a r'emodelar en el barn del sud- oest del Beads

'Estudi de detail de 1ordenacid del Centre Palo Alto

Estudi de detail de concrecid volumetrica de 1'il]a deli tmitada pes carters

Tault/Parovencals/Ramon 'Turro/Sel va de Agar _

Criteria objectius i solucions generals de planciament per a la renovacid

de lea arees industrials del Poble Nou

PE Pla especial de proteccio del patrimoni arquitectonic de Sant Marti

PE

PE

PE

CR

PE

MP

Pia especial de concrecid d'alineacions del passatge Bofarull i ordenacio

volumetrica de fills limitada pets carters Sibelius, Mallorca i av. Meridians

Plc especial d'ordenacio dels equipaments de ]'ilia delimitada pets carters

PallarslPuigcerda/I'ujades/Josep Plc

Xarxes de telecomunicacions

Revisid del catalog historic i ]a seva compatibilitzacid urbanistica

Pla especial de clavegueraun

Mod. del PGM en relacio a Ia modificacid dell usos de lea zones qualificades

corn a clan 14h, zones de remodelacio privada

CV Universitat Politecnica de Catalunya

MN Proposta de mod. de ]'art. 225 P.B. de lea NN.UU.

MN Mod. de lea nnrmes urhanistiques del PGM en materia de regulacid de lea arees

de carrega i descarrega

OM Ordenanca municipal de previsio d'espais per a carrega i descarrega als edifcis

sup.
AMBIT (M')

1.080

53.790

3.000

SOSTRE RESIO . EOUIPAMENT
(M') (M')

7.239

48.141

137.500 38.220

10.469

7.362

1.704.203

9.830.000

8.112 29.208

] 2.110 24.220

28.988

1.000

8.309

317.580 83.881

YERO
(Mu

12.103

823.094

AUTOR

Lluis Domingo

Paloma Bardagi

Carlos Teixidor

Lluis Domingo

Jordi Santamaria

Lluis Domingo

Jose L. Fernandez

l.luis Roura

Pau Battle / Aurora

Lupez I Aurea Gallen

Ricard Fayos

Jordi Rogent

Jose A. ' Tajadura

Enrique Salamanca

Lluis Domingo

Jose A. Tajadura

Merce Ribera

Jose A. Tajadura

Enrique Salamanca

Jose A.' 1ajadura

u

m
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C
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E
m
m

m
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Planejament d'iniciativa privada

PLANE IA. SUPERFICIE SOSTRE RESID . EQUIPAMENT
AMBIT (M') (M') (M')

VERO
(M')

MPFf Modif)cacib P.E. ordenaci6 i determinacie) d'usos Palau Abadal (av. Diagonal, 668) 2.595 A. Sanabra Valls

PF. Y.E. ordenaci6 recinte Hospital Clinic i Provincial de Barcelona 20.870 78.845 J. Puig Torne

RI) F.D. cnrnpcnsacib volurns fr,uda Infantil i Prirnaria del carrer Argullbs 969 609,49 Manuela Bard6n

ED F.D. compensacie) volurns illa Col'Jcgi Pare Manyanet 6.670 18.984 1. Querol Piera

1'F'. P.E. ampliaci6 area equipament at carrer Aiguablava, 109-113 6.054 4.264 Ll. Arboix de la Torre

J.M. Parra Garriga

PP P.R. Area Ciutadella (Universitat Pompeu Fabra) 68.800 100.351

Frederic Crespo

Joan Guell

Ramon Valls

ED F. 1). ordenaci6 pati mansana Hospital Sagrat Cor 6.379 23.616 M. Corominas Ayala

F. Mateu Soler

ED L .D. ordenaci6 i concreciO de rasants a] carrer Angli, 88 1.392 525 X. Selva Pages

ED E.D. cstaci6 scrvei passeig Santa Co[oma - Nus de la Trinitat 4.000 M.A. Moll de Miquel

Eng. de CCP

EI) F.D. habitatge en P.B. i altell a] carrer Palencia, 34-44 184,38 184,38 Rafael Coll

Montserrat Bou

EI) F.D. habitatge en P.11. i altcll a la Gran Via de les Corts Catalanes, 512 111,13 111,13 C. Ferrater Lambarri

El) E.1), ampliaci6 d'habitatge at carrer Sant Feliu de Codines, 65 363,65 290 P. Diez Oliva

PP P.E. mutaci6 del tipus d'equipamenl i ordenaci6 at carrer St Joan de la Salle, 44-54 3.799 3.101 J. Sala Calsina

]il) E.D. d'habitatgc en I',B. i altcll at carrer Roger de Flor, 255 73,61 73,61 J. Palomeras Admeller

Ii) E.D. Escola Proa 5.901,26 9.103,70 I.M. Martinez Vassallo

ED F.D. Escnla Su'issa al c/ Alfons XII, 95-99 2.342 2.189 A. Renalias Sulla

ED E.D. (I'habilatge en I'.ll. i altcll at carrer Horner, 44 70,62 70,62 Octavi Mestre

E1) E.I ). d'habitatge en 11,11. i altcll at carrer Industria, 97-99 225,60 225,60 M. Alvarez Trincado

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altcll a] carrer Llult, 269 139,25 139,25 M. Riera Robuste

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altcll al carrer Independencia, 351 43,40 43,40 C. Francesch de Herralde

ED E.D. regulaci6 volums al carrer Dr- Bove, 139 360,98 350,26 J. Gasc6 Palacin

MPGM Mod. del ['GM at RCD Espanyol (avinguda de Sarri3), antic camp de tir a Montcada

i Can Picas a Sant Adria de Besbs

34.199 61.000 4.000 17.296 J. Ribas Gonzalez

J. Ribas Folguera

El) E.D. illa Sant Pau, Reina Amalia, Hort de ]a Bomba i Carretes 3.951,00 11.170 Oscar Tusquets

Cartes Diaz

ED F.D. solar confluencia dels carrers Quatre Camins i Jaume Cancer 13.792 7.050 4.126 F. Huerta Sierra i Antonio

S. Bergnes de las Casas

ED E.D. volunts carters Valencia, Espronceda i ronda Sant Marti 1.191 5.833,66 LI. Jaumandreu Anglada

MED Mod. E.D. ordenaci6 d'edificacions a ['area olimpica de la Vall d'Hebron 10.300

Oscar Tusquets

Caries Diaz

Eduard Permanyer

ED E.D. d'habitatgc en P.B. i altell at carrer Sardenya, 175-179 215,60 215,60 J.P. Serra Andreu

J.I. del Rio Coll

ED E.D- d'habitatge en P.B. i shell at carrer bishe Laguarda, 8 266,09 266,09

Oscar Tusquets

Caries Diaz

Eduard Permanyer

PE P.E. ordenaci6 Gran Via torts Catalanes, pg. Zona Franca i antiga carretera del Prat 22.703 27.244,38 6.000 2.315 I. Riera Mas

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Gdsol, 7 47,48 47,48 Estudi Baguda/Pericot

ED E.D. passatge Mas de Ruda, 5-13 i 6-14, i carrer Ramon Turr6, 144-146 4.180

P. Cortacans Borreil

P. Cortacans Balada

J. Torta Pons
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AUTOR

MED Mod. E.D. carrer Plantada, 2-10, i carrer Pomaret, 57-63 7.509,85 3.210,37 J.M- Jimenez Bernet

ED E.D. ordenaci6 i modificaci6 finca ctra Alta de Roquetes i ronda Guineueta Vella 26.986 10.676,33 R. Valls Ortiz

PE P-E- nova seu del Mercat de Futurs a ]a carretera d'Esplugues, 98-100 5.470,78 5.112.99 Guillermo Banares

Johannes Kaiser

ED E.D. finca playa Flandes 833 2.639 P. Serra Rosell

ED E.D. espai interior illa carters Borrell, Parlament, ronda Sant Pau i Manso 1.145,30 C. Corella Santias

ED E.D. Subimbit 1, Sector XI (Berenguer de Palou) a Sant Andreu-Sagrera 24.246 26.183 2.064 4.624 ' J. Henriquez Fontsare

ED E.D. carrer Moianes, 19-27 771,02 5.452 X. Maristany Bohigas

ED E.D. concreci6 volumptrica interior finca passeig Maragall, 124-126 J. Perez Lluch

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell a] caner Ausias Marc, 117-119 115,24 1 1 5,24 J. Ribes Rubi6

ED E.D. finca carrers Mineria i Ffsica 3.471 14,17 Ventura/Gil/Sus6/Ventura

ED E.D. ordenaci6 UA E 1 del PER[ Teixonera 2.914,77 3.497,72 M. Alvarez Trincado

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at caner Robrenyo, 21 68,68 68,68 Joan A- Monfort

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell a la Gran Via de les Corts Catalanes, 296 48,25 48,25 Joan A. Monfort

ED E-D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Nobel, 5-9 286,26 286,26 M.J. Ruiz y Asociados

ED E.D. ordenaci6 per a un habitatge unifamiliar at carrer Alt de Pedrell, 1 bis 225 112,42 J.M. Doce Llagostera

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Mallorca, 107 132,10 132,10 J. Garcia-Bores Espi

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell al carrer Sardenya, 170-1761 Ausias Marc 466,93 466,93 Jaume Bach/Gabriel Mora

ED E.D. d'habitatgc en P.B- i altell at carrer Garcilaso, 211 42 42 J.A. Gimbernat Hernandez

MPGM Mod. puntual del PGM ilia Central Vilanova 10.450 Rosa Barba / Ricard Pie

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Provenca, 93-97 311,06 311,06 J. Garcia-Bores Espi

ED E.D. ronda Guinard6, 53, carrer Thous, 2 i carrer Pere Costa, 12 1.670,36 7.348 M. Padr6s Masclans

ED E.D. d'habitatge en P.S. i altell al carrer Novel], 34 75,54 75,54 C. Bosch Claret

PE P.E. ordenaci6 obertura del carrer Bilbao entre Taulat i av. Litoral 18.550 35.084 Llufs Cantallops

ED E.D. benzinera Nus de Collserola 3.434,40 J.LI. Argelich Casals

Eng. Ind.

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell a] carrer Pujades, 255 112,03 112,03 M. Croissier Batista

ED E.D- ordenaci6 congregaci6 Siervas Sagrado Coraz6n de Jesus at c. Col[blanc, 86 4.229,90 927,89 F. Maurel Laguarda

ED E-D- regulaci6 volum at caner Agudells, 31 272,29 200 J. Gasc6 Palacin

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Arc de Sant Marti, 87 129,57 129,57 L. Puig I X. Sales

PE P.E. d'ajust limits de zones i alineacions i rasants als carers Ardena,

Castell d'Olorde, etc.

20.601 1.946 6.642 1.885 Joan C. Cardenal

MPGM Mod. del PGM part illa pg. Zona Franca, carrers Foneria, Energia

i antiga carretera del Prat

74,273,04 66.240 6.370 22.272 Joan Guell

Josep Benedito

ED E.D. carrer Dr. Carulla 270,30 301,20

Teresa Gimeno

Joan Grrcia

Josep lbarz

PE P.E. concreci6 de tipus d'equipament a] carrer Alt de Pedrell 3.251 3.251 Josep Alemany

Jordi Cirici

ED E.D. d'habitatge en P.S. i altell al carrer Hurtado, 10 163,50 163,50 Seguf i Vidaurreta

ED E.D. alineacions passatge Sant Pere J. Pujo] Riembau

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Castillejos, 267 114,44 114,44 A. Duran Aragones

PE P.E. illa carters Sales i Ferrer, Garriga i Roca, i Ercilla 3.450 3.450 P. Serra Amengual

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Rogent, 13 80,60 80,60 C. Llavayol Busquets

PE P.E. determinaci6 d'equipamcnt Escola Gravi 1.234,57 2.104,97 X. Alemany Vilches

1. Jubert Ferrer

ED E.D. d'habitatge en Y.B. i altell at carrer Roger de Llt ria, 38 152,62 152,62 Esteban Gasulla
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EI)

ElJ

I'D

El)

1:1)

ED

El)

EI)

Pli

I.I)

ED

F.E)

El.)

M PGIvl

PI{

ED

1:1)

E])

ED

ED

PE•..

ED

El)

ED

MED

NOM

P.U, d'hahitatge en P.1i. i altell al career Verdi, 321

al sector Sant Andrew-SagreraE.D. ordenaci4 UA2-Guip6scna

Eli. ilia Central Vilarulva

E.U. d'habitatge en 1'.B, i alI

I ). cl'hahitalgc en P.B. i altell al career Sardenya, 386-388

E l). parroquia Sanl Bernal de (,laravall

E.U. d'habitalge en P.II. i altell al career Mare de Deu del Coll, 74

altell a1 carter Sant Quint!, 74-80F.D. dl abilatge en I' ll. i

E.U. Pali interior Willa carters Comte Morrell, Pnn'enca, Viladomat i Rossell6

GU. d'habitatge en P.11. i altell al career Rita Boost, 7

E.U. solars al passeig Bonanova, 78-80 i career Pomaret, 1-9

E ,D. d'habitatge en P.13. i altell al carter Ind6stria, ] 12

1{.1). d'habilalge en I'.B. i altell al career Viladomat, 221

El), nrdenaciG de volurns i millora enfront tribuna estadi FC Barcelona

P.1•:. d'e<luipament cull oral, esportIu i recrealiu c. Balmes, 422-424

E.U. vulunls cai i'er Scg!e xx, 3-5

ED. d'l lillalge en 11.11. i altell a! carter Novell, 50

E.D. d'hahiuuge cii P.B. allcll al earner llscornalbou, 19

E.!). ordenacid del sector entre carters 1-lorEl, Coimhra i Jerez

E.U. compcnsaciG de volurns als careers Segre, Dr. Santpon4, J. Soldevila i Borriana

P.1). d'hahitalge en I'.B• altell al career Roger de Plot, 269

Mod. puntual del PGM a la zona entre els carters Santa Rosa i ronda de Dalt

I'.li. d'cquipament al carrcr Santa Rosa, 39-57

I..I ). el'habitatge en P.B. altell al carrcr beat AlmatO, 95

I:.1). de contpensacio do volurns al career Gran do Sant Andrew, 202-202B

E l). nrdcnacio del carter Jaume Cancer

l'.1)• urdenaciO del carrcr ntaequesa de Vii aIlonga

P..I ). nrdenacid del carrcr Josep Sangenis, 45-47

ftI ). d'hahitalge en P.B. i altell al career Jordi de Sant Jordi, 8-10

P.J). d'a)ust d'aIineacions i rrsanIs al carter Santa Catering de Siena, 41-45

P.l ). d'hahitatge en I'.B. i altell als careers I lorD, 181,205, ] Fontanel, 2

E l). d'habitatge en P.B. i altell al carrcr Portugal, 53-55

P.E. ii'ordenaciO d'equipament al career dell Esports, 1-3

P..I ). d'habitatge en P,B. i altell al carter Polonia, 25

E l ). career Pere Sala, 3

E.L: Centre Especial Carrilel al carter Campoamor, 5

E.D. ordenacio parcel-lea 1-2 de Pitta 7, UA 1 PER I Front Mar ] tim Poble Nou

E.D. d'hahitatge en P.B. i altell al carrcr Homer, 41

I .ll. d'habitatge en P.B . i altell al carter Pedreres, 17-25 i 25-29

Mod. E.D. benzinera Nus de Collserola

SUPERFICIE SOSTRE RESID. EQUIPAMENT VERD

AMBIT ( M') (M') (M') (M')

182,42182,42

1.143,12

10.450

52

259,53

3.299

92,88

120,10

1.238,33

193,19

4.476

48,54

110,98

4.090

1.783,23

271,63

117,85

124,21

4.759,52

15.512,97

35,57

14.005

5.855

41,61

255,18

2.796,41

643,50

1.122,56

44

1.282,83

182,68

212,23

1.955

23,12

501,40

654,75

7.040

165,65

130,02

870

1.371,74

52

259,53

92,88

120,10

193,19

5.724,50

48,54

110,98

601,38

117,85

124,21

4.071,46

26.511

35,57

41,61

1.089,61

1.860

242,50

5.022,75

- 44

690,50

182,68

212,23

23,12

303,44

19.296

165,65

130,02

2.594

5.700

5.795,78

11.554

7.026

1.997

596,72

442

1.238

895

AUTOR

M. Alvarez Trincado

J.O. Jordana Pareto

Rosa Barba / Ricard Pie

Martin Muriano

Casimir Rcnde

F. Gilahert Garcia

J. Arribas Arno

J.M. Doce Llagostera

C. Llavayol Busquets

J. Canal Vilalta

N. Rabasseda MirO

Jorge Bas/Francisco Ribas

Benito Mir6/Damian Ribas

R. Perez Asin

T. Garriga Sarda

X. Maristany Bohigas

J.P. Mitjans Perelld

E. i R. Mir Teixidor

C. Sanchez Rodriguez

J, Heredero Esteban

Jose V. Manez

Jon Montero

Joan C. Cardenal

J. Garriga Pons

R. Espar Argelich

R. Espar Argelich

C.M. Azcarate Ferrer

Ll. Jana de Sotomayor

3. Ribas Gonzalez

J. Rihas Folguera

M. Angels Meslre

J. Gaspar Alba

S. Moranta Mulct

M. Alvarez Trincado

l M. Alonso Arias J

R. Llopart Ricart

J. Trigs de Bes

B. Glaser Alperovich

R. Llopart Ricart

J. Roca Tutusaus

Adolf Martinez

Josep 1.I. Sisternas

J. Vigoros Puiggros

J. Ribera Pueyo

J. Vidal de Puig

3.1.1. Argelich Casals

Eng. Ind.



PLANEJA•
MENT

ED

ED

E.D. ilia carrers Balboa, Ginebra, av. Ccrmcno i pg. Salvat Papasseit

ED E.D. ordenacio parcel la entre carrers Elisenda Pinos,l-5, i Pons i Serra, 14-20

PE P.E. ordenacio a la avinguda Tib]dabo,l4-16

MED Mod. E.D. precisio ga]ib aparcament a la cantonada recinte Hospital Sant Pau

ED E.D. d'habitatge en P.S. i altell al carrer Sepulveda,179

ED E.D. d'hahitatge en P.B. i altell al carrer Ballester, 28

ED

F.D

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

MPE

PE

ED

ED

PE

ED

ED

ED

ED

ED

ED

^ED

ED

NOM

E.D. alineacions i ordenacio del carrer Rei Marti entre 26 de goner i J . Martorell

E.D.. ordenacio at carrer Santa Perpetua, 4

ED, ilia carrers Fontcoberta, Santa Amelia, Osi i cardenal Vives i TUto

E.D. d'habitatge en P.B. i altell a la rambla Volart, 64

ED. parcelda industrial Via Trajana, 50-56

E.D. d'hahitatge en P.15. i altell al carrer Sant Marius, 16-18

E.D. d'habitatge en P.B. i altell al carrer Ventura Plaja, 52-56

E.D. d'habitatge en P.B. i altell al carrer Provenca,

E.D.E.D. d'habitatge en P.B. i altell al earner Ter, 12 i Muntanya, 11

PE P.E. ordenacio ills estadi FC. Barcelona i reajustament alineacions

do l'av. Joan XXIII i cl Maternitat

ED E.D. ordenacio de volums alt carrers Bose i Santpedor

F.D. compensacio de volums d'un solar als carrers Josep Sangenis, Sant Dalmir

i Santa Rosalia

carrer La Jota, 101E.D. d'habitatge en P.B. i altell at

E.D. sector Torre Vilana-Planella-Horaci

E.D. Cercle Equestre

Mod. Y.E. ordenacio de la facana al mar de Barcelona sector pg. Caries II i av. Icaria

P.B. ordenacio de volums de interior d' illa entre els carrers Arago, Valencia,

Bruc i Roger de Lltiria

E.D. d'habitatge en P.B. i altell al carrer Bertran, 61

E.D. ordenacio parcel•la al ci Clos de Sant Francesc, 47-49 i duquesa d'Orleans, 52

ED E.l). d'habitatge en P.B. i altell al carrer Josep Sangenis, 3

MPGM Mod. PGM a Ia cantonada Sardenya-Indlistria

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell al carrer Francesc Tarrega, 49

ED E.D. d'habitatge en Y.B. i altell al carrer Melcior de Palau, 13-17

P.E. Os d'un solar al carrer Copernic, 30-32

E.D. d'habitatge en P.B. i altell al passatge Independencia, 14-24

E.D. compensacio de volums al carrer Calabria, 165-167

E.D. d'habitatge en P.B. i altell al carrer Calabria, 36

E.D. ordenacio al carrer Pelai, 3

E.D. d'Itabitatge en P.B. i altell al carrer Dr. Santpon4, 56

E.D. d'habitatge en P.B. i altell al carrer Josep Sangenis, 5-7

E.D. d'habitatge en P.B. i altell al carrer Madriguera, 22

E.D. d'habitatge en P.B. i altell al carrer Conseil de Cent, 173-175

SUPERFICIE SOSTRE RESID . ERUIPAMENT VERO
AMBIT ( M') (M') (M') (M7

926

184

4.983,16

4.149,80

1.880,80

312,67

312,67 312,67

9.511,05

91,02

18.793

70,35

101,35

284

195,01

149.731

8.898

451,84 1.692,05

48,01 48,0 t

18.437

232,52

10.9715.657

1.256,78 2.100,34

92,40

1.161

36,40

2.892

78,40

32],29

2.159,02

128,23

77,14

146,03

3.093

552

4.447

2.074,90

28.215

91,02

70,35

101,35

284

195

4.400

92,40

936

36,40

78,40

321,29

228,15 228,15

527,65 2.595,25

86,95 86,95

476,50 2.245,84

58,15 58,15

128,23

77,14

146,03

2.889,80

107.731

13.827,75

1.179,60

2.638,53

1.997

AUTON

J. Vilardaga Messeguer

I). Powell Sanchez

A. Casanova Diaz

C. Ferrater Lantbarri

J. Cart Ricart

Ll. Pallas Morera

J. Vilardaga Messeguer

J. Julia Pares

J. Rihas Gonzalez

J. Rihas Folgueira 1

Esteve Bonell I Francesc

Rios /Josep M. Gil

J.A. GardiazabalIrazabal

J. Vinas Perk

J.F. Ontiveros Arandes

Joan A» on/J. Garcia-Bores

Benito Mira/Ramon Torra

J.L1. Puyalto Granada

J.Y. Mitjans Perello

J. Casals Rubies

Arquitectos y

Aparcjadnres Ados. S.L.

A. Rocosa Garnier

J.M. Doce Llagostera

Joan Garcia-Bores

Robert i Estevc 'l crradas

X. Sust Patjo

Jaume Miret

Toni Ayas

A.M. Blanxart Manctis

A. i S. Gergncs do las Casas

J. Goday Bay]ina

P. Fochs Alvarez

J. Julia Pares

Montse Botey 1 Silvia

Ortega / Ignacio Arbcloa

E. Roca Mate

F. Capdevila Font

A. Duran Aragoncs

F. de la Guardia Carte

Fargas Ass. S.L.

F.J. Romeo Vicente

D. Juan Salley

J. Puig i X. Sales

A. Hernandez Martinez

M.J. Ruiz y Asociados
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NOM
SUPERFICIE SOSTRE RESID. EQUIPAMENT

(M') (M')AMBIT (M')

VERD
(M')

MCMI

FD E.U. d 'habitatge en P.B. i altell at carrer Marina, 167 218,95 218,95 I. Ortiz Diez de Tortosa

E. Leon Garcia

ED Em. d'habitatge en P,B. i altell at carver Portola, 20 151,98 151,98 Espinet/Ubach

EU B.D. d'habitatge en P.B. i altell at PERI Diagonal- I'oblenou , ilia 6, UA2 474,55 474,55 Joan Garcia-Bores

ED E.D. parcel-]a at carrer Sancho CI Avila, cantonada Llacuna, 96-104 4.598,26 14.264,05 1.858 Artigues/Sanabria

ED E.D. d'habitatgc en P.R. i altell at carrer Monlau, 68-70 136,77 136,77 J.M. Doce Llagostera

F.D E.D. d'habitatge en P.11. i altell at carter Liuva, 22-26 121,58 121,58 Francisco J. Romero

Jean-Pierre Lutz

ED E.D. ordenaci6 i concreci6 d'alineacions i rasants Gran Via, 139-151

i passatge Mar4al, 10

2.679,33 9.972,56 Alonso Balaguer

i Asociados S.L.

ED E.D. d'hahitatge en P.B. i altell at carrer Marina, 177 139,94 139,94 F. Gilabert Garcia

ED Suspensio E.D. d'ordenaci6 av. lcaria, 189, 197 3.937,36 J. Abelian Puig

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Foc Follet, 37 35 35 A.M. Blanxart Months

ED E.D. ilia av. Diagonal, rambla Poble Nou i carrers Unger i Llacuna 6.432 21.487 2.790

C. Ferrater / E. Martinez

/ B. Miro / A. de Salas /

P. Serra

FD E.D. ordenacib de volums no executats at col•legi Oak 1-louse 8 .108,85 5.826,39 J.M. Bartomeus Jane

Pk P,E. passatge Pique, carrcr Espronceda, 25-29 i carrer Taulat, 179-181 - 7.067,05 13.515 M. Alvarez Trincado

F.I) F,.I). d'habitatge en P.13. i altell at carrer Cartagena, 222 53 53 A. Oliveras Ley

Pt'. 1'.E. redelinici6 de condicions d'edificacib d'equipament at carrer Immaculada , 22 6.773 6.160 J.C. Trullols Gil-Delgado

ED F.D. d'habitatge en Y.B. i altell at carrcr Benet Mateu, 45-47 176,66 176,66 Joan Ano / Casimir

Rende / J. Garcia-Bores

ED E.D. ordena66 de volum at carrer Manso, 29-31 767,44 2.933,46 Juan Jose Espin6s

ED E.U. ordenaci6 de tes fnques 7, 8, 9 i 10 de Is UA2 del PERI Front Maritim

Pnhle Nou

6.790 26.249 R. Martin Esperanza

V. Valcarce / Caries Valls

PERI P.E. de Reforma Interior de ['ilia dels carrers Marina, Joan d'Austria, R. Turro

i avinguda Bogatell

11.107,67 24.436 3.332 Ll. Calvet Mulleras

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell a] carrer Napols, 222 45,40 45,40 X. Salva Pages

ED E.D. d'habitatge en Y.B. i a]tell at carrer Foc Follet, 101-103 190,40 190,40 M. Riera Robuste

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at passeig de Sant loan, 30 64,05 64,05 A. Duran Aragones

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Greco, 10 93,88 93,88 S. Puiggros Vall

PE P.E. determinaci6 d'equipament i ordenaci6 a 1'av, Tibidabo, 34

(Consolat General de la Rep6blica de [a Xina)

1.969,35 1.424,50 J. Fernandez G6mez

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altel] at carrer Polbnia, 17 66,40 66,40 J.M. Ferraz Valle

ED E.D. ordenaci6 i concrecio d'alincaments i rasants Gran Via, 133-137,

i passatge Marca[, 2-8, i delim. UA p. Marca1

2.168,42 8.074,15 Alonso/Balaguer y

Args. Asociados, S.L.

ED E.D. compensaci6 de volums de [a parcelda H del PERI Clot de la Mel 1.125 8.550 M. Alvarez Trincado

PE Y.E. ordenaci6 d'equipaments de 1'il[a deis carrers Pa]lars/Puigcerda/Pujades/J. Pla 12.110 24.220

Ajuntament Districte

St. Marti B. Pleguezuelos

i M. Salesa

ED E.D. d'habitatge en P.S. i altell at passatge Badat, 5 41,69 41,69 R. Vergara Franceschi

ED E.D. d'habitatge en P.B- i altell als carrers Melcior de Palau, 139, i Guitard, 27 141,88 141,88 J.A. Monfort Gimenez

PE P.E. ordenaci6 de 1'av. Coll del Portell, 46 538 464,50 Sebastia Jornet / Caries

Llop / Joan E. Pastor

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell al carrer Fastenrath, 145 69,50 69,50 M. Bayarri Gimenez

ED E.D. ordenacio de l'Escola Universitaria Infermeria Santa Madrona, 1.460

at carrer Escorial, 177-179

2.181 J. Fossas Bonjoch
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ED E.D. d'habitatge en P.S. i altell at carrer Cartagena, 225, i passatge Vilaret, 18-20 82,07 82,07 Diez-Cascon Arquits. SL

ED E-D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Alegre de Dalt, 58-60 i 62 201,85 201,85 I.M. Doce Llagostera

ED E.D. ordenacio de la UA5 PERT Can Caralleu 4.541 4.541 Riera, Gutierrez i As. SA

MPERT Mod. PER[ Diagonal-Poblenou, av. Diagonal, c/ Bac Roda,

cam[ antic Valencia i Bilbao

71.721 69.138 16.500 Oriol Clos / Adolf

Martinez i J.L. Sistemas

ED E.D. illes av. Diagonal, carrers Bac de Roda, cami antic Valispcia i Bilbao 70.942,82 69.139 Oriol Clos I Adolf

Martinez i J.L. Sistemas

PE P.E.ordenacio de l'antiga Thbrica Casaramona at carrer Mexic, 36-44 12.118 13.010 760 R. Luna Fernandez

PE P.E. reforma i ampliacio Museu de la Ciencia 23-718 17-037 R. i E. Terradas Muntanola

CR Criteris MPGM transformacio de terrenys edificables en dotacions p6bliques

i ampliaci6 de ledifici El Corte Ingles

Bohigas I Martorell /

Mackay

PE P.E. ordenacio de l'av. Icaria, 189-197 3.937,36 1. Abellan Puig

MPE Mod. P.E. Campus Pedralbes entre avinguda Diagonal, G. Maranon i Joan XXIII 344.077 300.179 33.476

Jordi Puig / Josep

Benedito / Xavier Farr@

/Joan GOell

MPE. Mod. P.E. Campus Nord Pedralbes 49.736 17.100 37.112 Josep Benedito I

Xavier Farre / Joan Guell

ED E.D. d'habitatge en P.S. i altell at carrer Sant Gervasi de Cassoles, 73-75 235 235 J.M. Jimenez Bernet

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Grassot, 6-8 81,55 81,55 R. Perez Asin

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Cartagena, 174-176 218,59 218,59 L. Martinez Borrell

ED E.D. d'habiLatge en P.B. i altell at carrer Esteve Terradas, 11-13 148,02 148,02 A. Fernandez de la Reguera

1. Salvans Torredemer

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Josep Serrano, 44 48,80 48,80 J.L. Sans Briquets

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altel] at carrer Gomis, 98-100 33,60 33,60 M. B. Trepat Carbonell

ED E.D. d'habitatge en P.B. i altell at carrer Sardenya, 542, 544 i 544 bis 173,31 173,31 J.A. de Alonso Barriga

PE P.E. ordenacio i canvi d'(is d'equipaments at carrer Proven4a, 514-520 596,24 3.616,25 J. Querol Piera

ED E.D. UA 4-4' de Ia MPGM Fix Collserola-Lesseps, tram Esteve Terradas 2.833 S. Crespo Nomen

ED E.D. d'habitatge en P-B. i altell a] carrer Evarist Arn(is, 62 103,46 103,46 E. Rodriguez Villaescusa

ED E.D. d'habitatge en P-B. i altell al carrer Laforja, 142-144 bis 117,76 117,76 C. Pujades Benajes

PE P-E- modificacio d'alineacio at carrer general Mendoza, 6-8 456,85 456,85 J.J. Peidr6 Jorda

ED E.D. concrecib cota P:B. zona esportiva illa Vallespir, Travessera de les Corts,

Numancia, etc.

4.539 Ajuntament Enrique

Salamanca Alcaraz

MPE Mod. P.E. sector Ref. [nt. num. 3 de la MPGM del Front Maritim Poble Nou 22.322 64.548 J. Bach Nunez

MPGM Mod, del PGM a ]'ilia dels carrers Sales i Ferrer, Garriga i Roca, i Ercilla 3.450 3.450 P. Serra Amengual

PER[ P.E.R.I. dels carrers Tenor Massini, 73-75, Roses, 19-21, i Melcior de Palau, 14-16 1.261 1.488,87 387 A. Portales Pons

MPGM Mod. del PGM at carrer Princesa, 21, i carrer Boquer, 8-12 650,40 1-344,70 1.033 Ramon Espar

Marta Adroer

PF. P.E. passatge Magarola Ajuntament

Ll. Domingo Queralt

MED Mod. E.D. d'ajusl d'alineacions. i comp. de ]'ilia dels carrers Fontcuberta, 9.511,05

Santa Amelia, Osi, i Vives

26.255 Ajuntament

A. Costa Amat

ED E.D. d'habitatge en P.B. i a]tell a] carrer Berlin, 4 his 107,10 107,10 X. Maristany Bohigas

ED E.D. Part Logistic de la Zona Franca 1.279.496 I. Lluis Plc
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1'lanejament d'altres initiatives

PLANEIA • NOM
SUPERFICIE SOSTRE REBID . EOUIPAMENT VERD AUTOR

YENT AMBIT ( M^ (M') (M') (M')

PI'. 1'.F., ordcnaciG Llars Monde i (:ampus Universitat Barcelona a la Vall d'Hebron 362.068 ^- 137.028 130.968 J. 1-aporta RosellCt

I'f•. 1'.1',. caner Munl:urcr, '309-:313 i 315-321 1.505 Ajuntamen[

A. Costa Amat

1'fs I'.1{. conditions urbanftitiyucs i d'cdificaciti Jr I'arca d'egttipamcnts

do la plaSa de la Palrncra j

752 2.256 M. Pujol Ferrusola

- t

I'f; I'.G, ampliacii+ dr is residencia assistida al caner Siracusa i concrecil> %.V.

al d Mariunun

3.965,53 Humbert Costas

Manuel Gomez

P,U li.l). d'un snlar,rlscarrrrsGuitcr, alrnirall Aixada i passcig:l4aritin) 354 1.701,28 R. A. de Caceres Zurita

1'fi 1'.1?. crmcrccici i rcgulati4 d'irs dotaeional a la ctra. Vallvidrera, 43-53 Of. de projectes i obres

per a la uhieaeici de I'Gscrrla Judicial 80.252 7.029 Dep. de Justicia de la

Gcneralitat de Catalunya

PJ?. EstaciG Sanls 21.700 REI^`FE

1?.l). nova sru do I'Institut dcl'fcatre 7.482 12.920 Ram6n Sanabria

1'.,U. ardenaci6 del carrcr kull, 7, i carter Ohradors, 10 347 1.318,9 J. Rosello Til

1:.1). d'habilatges cn PB i altcll al carrcr Ma, Aurelia Capmany,

entrc tatters t;armc i Eiospital

328,14 328,14 F. Labastida Azemar

;IZ
I

(;rilcris MPt.M barn Can'1'unis -- ^ - 107.704 53.837 E. i IZ.'l'crradas Munhu7ola

Eh li.ll. cquiparnent (:AP C:mlcrrs, al carrcr (;arigliann, 23-27 1.836 1.116 1.030 V. Rahola Aguade

EU li.l ), nnulilicaci6 d'ordenaciri i alincacions do I'IS.1). Moll de 13arcclona 119.005 2.827 Josep Ribera

MI'li Marl. I'.l[. del Port Vcll cn cls ;nnhits dcls Mulls de Earcelona i del Uipl^sit Josep Ribera

EU lisludi do dclall al r:n'rcr Sant OIegucr 1.372 4.935 200 J. Urgel! Bertran

7(. Amat Vilaro

I'h; I'I:+ especial per a la realilzaciri d'una planla do lrachunent de residus municipals

licopart

56.900 Barcelona Regional

F:U lisludi de dclall pcl projecte d'habilatges al harri del Polvori 8.400 9.982 308 Merce l3crenguer

I'E I'la especial de la zcma d'equipament delimitada gels carrcrs Dr. Salvador Cardenal, Josep L. Mayans

Sabina Arana, Gran Via de Carlcs I11, "Cravessera de les Corts, Matcrnitat

i I'Instilut I^rcnopatic

21.171 21.171 Carlcs Zanartu

F.U Isuuli do dclall de I'edifici 1sl-C2 de Its Vivendes del Governador a I'ilhi delimitada ^^

pcls carrcrs Viladrnsa, GGngor<+, Almansa i passcig (ventral

1.940 7.933 Ignasi Sanchez

f U I?sludi de dclall de les Vivendes del Governador a l'illa delimitada pels carrcrs

Gcingora, Viladrosa, Ratllnri i Mas Duran

3.740 7.401 Agusti i Carlcs Borell

Rafael Olcina

I'f. I'la especial de concreciG d'(is i conditions de l'edificacio de I'equipament

al cl Viladrosa, 86-88

646 646 Aurea Gallen

Sonia Castanyer

lif) I?suuli de dclall per als halaitatges al cf mossen Epifani Lorda 2.038 3.200

I?U listudi de dclall del "['riangle Perroviari al sector de 5t. Andreu-Sagrera 47.246 60.000 Fabre 8c Torras

h1R ,b1od. do I'la especial de reforma interior del Grup de Vivendes Via Trajana 57.792 72.733 970 24.311 Joayuim Vayreda

I'I: i Pla especial d'ordenaciri per a I'uberuira del carter faulat i ]'av. del Litoral 18.610 35.084 Francesc Ragucs

Nola: A causa do la Varga tramitacio clcl Planejament, aquesta rclaci(^ cols recull els plans iniciats i tramitats en el periode 1995-1998. Fls plans iniciats en el quadrienni an-

terior pero quc han esttt modificats o aprnvats en aquesta etapa sots estan reflectits en el resum grafic de planejament.
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Resum del plantejament urbanistic 1995-98
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La superficie planejada entre

1995.98 es 12-261 .434 m', un

12,38°.o de la superficie total de

Barcelona . Tot i que el nombre

de plans d'iniciativa privatla ^s

superior al d'iniciativa publics,

la superficie planejada des

dell Serveis de Planejament

represents un 68 % del total tlel

sr11 planejat . En les Jades no

s'inclouen les ordenances nl

ell plans de patrimoni, ja que

aixii representaria mes del to-

tal de la clutat en xifres de sbl

planejat.

Entre 1995-1999 5'han redactal

i/o estudiat mt15 tle 40o plans,

dell quail el 88 % han allot tra•

mitats. La lava execuciG repre•

lento la conslruccl6 de mt?s de

2,5 milions de metres quadrats

de sostre per habltatge (24.000

habitatges}, 1,5 milions de me•

tres quadrats d'equfpamenl i

1,8 milions tle metres quadrats

de novel zones verdes.

Nota:

En squall gr9fic no s'Inclouen

ell plans de protecclh de patrl•

mani, nl la MPGM de la fat<ana

del pare de Collserola a Les

Carts.

a N
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Introduccio
La Direcc16 de Serveis d'Arquitectura es un organ nou que es crea durant aquest periode , el 18 de mare de

1996 sota la denominaci6 initial de Direccio de Serveis de Projectes d'Edificaci6 i Patrimoni Artistic i Mo-

numental , i des del 17 d ' abril de 1997 en la seva denominacio actual. En el seu origen es el desdoblament

de les funcions de la Direccio de Projectes i Obres, en dues direccions noves: la de Projectes Urbans i la

d'Arquitectura. Aquesta darrera es fa carrec de cinc ambits d'actuaci6 que es refereixen a:

1. El manteniment i conservaci6 d'un grup dels edificis catalogats de propietat municipal i dels monu-

ments i dels elements ornamentals situats a la via publica.

2. La instal • laci6 de noves escultures als espais publics de la ciutat.

3. Els projectes de nous equipaments municipals i especialment dels situats en edificis catalogats o

proteg its.

4. El disseny i ubicaci6 del mobiliari urba.

5. Les actuacions al Parc Guell i al Parc dels Turons.

6. Projectes per a la millora en I'accessibilitat en espais i edificis publics.

Tots els ambits d'actuaci6 ressenyats tenen en coma la seva important influencia en el que s'ha deno-

minat el decorum de la ciutat , i les Ilnies de treball portades a terme en aquest darrer periode s'emmar-

quen en la politica urbanistica de I'Ajuntament de Barcelona que, des del 1979, ha estat caracteritzada per

I'atenci6 prestada als valors de les noves construccions publiques, a la conservacio del patrimoni arqui-

tectonic heretat del passat i a la creaci6 d'un nou patrimoni per al futur. La Direccio de Serveis realitza una

part d 'aquestes funcions gestionant recursos atribuits al sector d ' Urbanisme i una altra per encarrec d'al-

tres sectors municipals, districtes o instituts , en funcio de convenis, com es el cas del Parlament de Cata-

Iunya , o mitjancant la col•laboracib amb empreses concessionaries, com ara bona part de les referides a

('ambit del mobiliari urba ; de vegades amb projectes propis, d'altres amb I'assessorament i gesti6 de con-

cursos entre professionals.



Manteniment d'edificis i monuments

La Direcci6 de Serveis d'Arquitectura to al seu ch-

rrec el manteniment d'alguns edificis catalogats 0

protegits de propietat municipal , dels monuments

i de bona part dels elements ornamentals situats a

la via p6blica de la ciutat.

aquesta finalitat s'han dedicat en aquest periode 1.587 Tot seguit es detallen les relations dels treballs mes

milions de pessetcs, que es gestionen mitjan4ant con- rellevants portats a terme en aquest periode en l'ambit

tractes bianuals amb empreses especialitzades, per als del patrimoni arquitectonic de propietat municipal i en

quals es convoquen cls corresponents concursos. el del patrimoni monumental.

MANTENIMENT I CONSERVACIb DELS EDIFICIS CATALOGATS DE PROPIETAT MUNICIPAL,

LES ACTUACIONS MES RELLEVANTS AMB CARREC A LA CONTRACTA DE MANTENIMENT

Restauracio do I'ajuntament de Valderrubles at Poble Espanyol de Montjuic 1995-1997 Xavier Pigrau, Alicia Calmell

2 Manteniment de ]a Casa Vella de ]'Ajuntament: Salo de Cent, nova sala

('expositions, antics porxos i dependencies de l'Alcaldia i entorn

1995-1999 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell,

Josep M. Puig

3 Finalitzaci6 de la reslauracid global de I'esglesia de sant Pcrc Nolasc a ]a Plata

do Castella, i de les scves pintures, esglesia que es de propietat municipal

1995-1999 Xavier Pigrau, Alicia Calmell,

Josep M. Puig

4 Manteniment del Castel] de Montjuic 1995-1999 Xavier Pigrau, Alicia Calmell

5 Acabament de la restauraci6 de la fa4ana del pavell6 de Barcelona de

l'expusici6 de 1929, ocupat per dependencies de la Guardia Urbana

1995-1999 Xavier Pigrau, Alicia Calmell, amb la

coblaboraci6 de l'escultora Marta Polo

6 Restauracio ordinaria del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes: car

baix, despatx i biblioteca del Monestir, harana (lei jardi de Lourdes, facana

Parlador, nova il-luniinacid i restauracio vitralls de l'esglesia

1995-1999 Josep M. Julia, Alicia Calmell,

Josep lvI. Puig

7 Manteniment i restauraci6 del pa]auet Albeniz 1995-1999 1 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell

8 Restauraei6 ('elements arquitectunics de la font magica de Montjuic 1996 Xavier Pigrau, Alicia Calmell

Renovacic de Ia impermeabilitzacio del carrer dels Conrtes -sostre de les

excavations del Muscu d'llisturia de la Ciutat

1996-1997 Xavier Pigrau, Alicia Calmell

I () Restauraci6 ordinaria del Palau de Pedralbes: 16gies i tanca del jardi,

cobertes i instal-lacions electriques

1996-1998 Xavier Pigrau, Antoni Oliva,

Alicia Calmell

11 Restauraci6 del sostre del Museu d'Art Modern 1997 1 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell

12 Tractaments antixilufags a la Masia de can Verdaguer 1997 Xavier Pigrau, Vicen4 Morant

13 Restauracio del pati i els sostres del pis principal de l'edifici de c/ Paradis, 10.

Edifici municipal que allotja les columnes del temple rom$ de Barcelona

1998-1999 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell

14 Restauraci6 cobertes i sistema de drenatgc del edifici de la Fundaci6 Tapies 1998-1999 Xavier Pigrau, Alicia Calmell, amb els

serveis municipals de clavegueram
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1. Manteniment de In Casa

Vella de I'Ajuntament: Salo

de Cent , nova sala d'exposi-

cions, antics porxos i de-

pendencies de 1'Alcaldia 1

en torn.

2. Finalitzacio de la restau-

racid global do I'esglesla

de sant Pere Nolasc a la

placa do Castella , I de les

saves pintures, esglesia

qua es de propletat munici-

pal,
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PROGRAMA EXTRAORDINARI DE MANTENIMENT D'EDIFICIS ARTISTICS DE 1998-1999

I ConsolidaciO estructural del Palau del part del Laberint d'Horta

2 Rehabilitaci6 estructural i de cobertes de Pala d ' infermeria del R eial

Monestir de santa Maria de Pedralbes i el tractament antixilbfags del

conjunt del Monestir

Millora de les instal•lacions electriques i de seguretat al Palau de Pedralbes,

restauraci6 dels paviments de ]a planta baixa del palau i restauraci6 de la

rotonda a ]a seva situaci6 original, aixi com instal•laci6 d'aire condicionat

als menjadors, biblioteca i sala de musica

Rehabilitaci6 del soterrani de ]a logia dels jardins del palauet Alb6niz

1998

1998-1999

Marina Salvador, Mariano Martinez

Josep M. Julia, Alicia Calmell

Assessor d'estructures: Agusti Obiol

Amb la col-laboraci6 dels serveis

d'arqueologia de la ciutat

1998-1999 I Xavier Pigrau, Antoni Oliva,

Alicia Calmell

1998-1999 Maria Luisa Aguado, Xavier Pigrau,

Alicia Calmell, Antoni Oliva

ALTRES ACTUACIONS EN RELACI6 A EDIFICIS PATRIMONIALS , PROJECTADES DES DE LA DIRECCI6 DE

SERVEIS D'ARQUITECTURA I GESTIONADES DES D 'ALTRES SECTORS MUNICIPALS , DISTRICTES 0 PER

MITJA DE L'INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBA 0 PER CONVENIS ESPECIFICS

I Nou ascensor al terrat de la Catedral 1995 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell

2 Terrats del Parlament de Catalunya 1995-1996 Maria Luisa Aguado, Anna Ribas,

Alicia Calmell, Josep M. Puig

3 Seguiment de la restauraci6 de la capella de Sant l.[atzer i projecte de les

instal•Iacions de baixa tensi6 i de climatitzaci6

1996-1997 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell,

J.A. Gonzalez Gou

4 Restauraci6 del Monestir del Poble Espanyol 1996-1998 Xavier Pigrau, Adolf Creus

5 I4ova oficina de Turisme a ]a planta baixa de ]a Casa Vella de I'Ajuntament 1997 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell,

Antoni Oliva

6 Restauraci6 de I'escala noble i sala d'actes de l'antic ajuntament de Sants 1997 Maria Luisa Aguado, Alicia Ca[mell,

J.A. Gonzalez Gou

7 Coberta de l'antiga estaci6 Mag6ria 1997-1999 Xavier Pigrau

8 Habilitaci6 de ]a mania de Can Planas, com a centre d'acollida 1997-1999 Xavier Pigrau, Antoni Oliva

9 Restauraci6 de 1'edifici de la Font del Gat 1997-1999 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell,

J.A. Gonzalez Gou

10 Facana de 1'escola Vedruna a la pla4a dels Angels 1998 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell

11 Fa4ancs del Parlament de Catalunya 1998-1999 Xavier Pigrau, Alicia Calmell

12 Soterrani del Monument a Colom 1999 Xavier Pigrau, Victor Blanco, Antoni Oliva

PROJECTES PENDENTS D'EXECUC16

1 Restauraci6 del Mirador del Rei Marti 1997 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell,

Antoni Oliva

2 Restauraci6 del sal6 del Consolat de Mar 1998 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell

3 Restauraci6 del sal6 de la Reina Regent a la Casa Vella de l'Ajuntament de

Barcelona

1998 Maria Luisa Aguado, Alicia Calmell
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1 12. Restauraci6 ordinaria restauraci6 dais vitralls de

del Reial Monestir de Santa 1'esgl6sia.

Marla de Pedralbes: cor

baix, despatx I bibiloteca

del Monestir , barana del

jardi de Lourdes , facana

Parlador, nova il-luminacid i

3. Restauraci6 del pall i els

sostres del pis principal de

Pedifici de c/ Paradis, 10.

Edifici municipal que allotja

les columnes del temple

roma de Barcelona.
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MANTENIMENT DELS MONUMENTS I DELS

ELEMENTS ORNAMENTALS SITUATS A LA

VIA PUBLICA

U.ircelona tc, en aquests moments, on total de 81 I ele-

ments escultiprics, ornamentals o decoratius a I'espai

public url,a, IIlle vs Loden classificar de la manera se-

guenL

- 53 conjunL5 rnnnurnentals, i[Istal•lacions o parts inte-

grants dell mateixos

449 escultures

117 fonts ornamentals

-641 anals ornamentals

- 25 elements ornamentals

I I relleus o murals

48 monolits

44 plaques commemoratives

1'.1 programa de manteniment i conservaci6 dels

monuments de ]a ciulat es desplega en Tres gratis linics

d'actuaci('):

- LI manteniment ct'acc16 immediata clue elimina les

accions vandaliques o detcrioraments punluals i que en

aquest periode ha significat un promig de 544 actua-

tions atntals,

- La revisi6 decennal de les escultures i monuments

commemoratius de la ciutat mitjancant una neteja inte-

gral i la restauraci6 basica. A partir de 1998-1999 aques-

ta revisi6 es planteja amb un caracter sistematic del

conjunt d'escultures d'un districte o sector de la ciutat,

havent-se realitzat el Districte de Sant Marti i on sector

de la Ciutat Vella.

- La restauraci() en profunditat de les escultures o con-

junts ornamentals amb un nivell important de deterio-

rarnent. Ha estat el cas dels fanals de Gaudi a la Plata

Reial i at Pla de Palau (en el primer cas en el marc de la

col•Iaboracio amb I'Institut del Paisatge Urba), l'acaba-

ment de la reconstrucci6 dels fanals de Pere Falques at

passeig de Lluis Companys, actuations que, en el seu

conjunt, completen la sistematica recuperacio dels fa-

nals modernistes de la ciutat. Tambe, ]a restauracio de

la font de Santa Eulalia, d'altres fonts hist6riques de

Ciutat Vella i de la font de la Guatlla, del conjunt mo-

numental a Arihau, del Mamut, del monument a Walt

Disney, i d'un sector de ]a larica al Parc de ]a Ciutadella;

la reconstruccio d'Estel Ferit i de Deuce Coop, de Rebec-

ca Horn i James Turrell, respectivament, ambdues ins-

tal'lacions del conjunt (Configurations Urbanes),

(1992), del memorial del Fossar de les Moreres, del Mo-

nument a Picasso, de l'estela pels drets de I'home -obra

de Jean-Pierre Raynaud donada a la ciutat pel govern

franccs-, de l'escultura Enginyeria textil-obra d'Angel

Ferrant-, de 1'escultura d'Eduardo Chillida Elogi de l'ai-

gua; de la xemeneia de l'antiga fabrica MACOSA i la de

la placa de la Palmera; de la font i ]a torrc de la placa de

Rius i Taulet, la creu de terme de Vallvidrera i el con-

junt d'elements de la placa dels Paisos Catalans.

En el marc de la gesti6 global d'aquest patrimoni

monumental, que pot avaluar-se en mes de 8.000 mi-

lions de pessetes, s'ha actualitzat el pla informatic per at

seguiment de les actuations de manteniment, s'ha

col-laborat en la valoraci6 patrimonial a efectes de les

pblisses d'asseguranca i s'han plantejat les bases d'un

manteniment programat amb la col•laboraci6 d'una as-

sessoria externa.
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1. Restauracin de l'obra

Elogi de I'aigua , d'Eduardo

Chillida.

2. Restauracin de la xeme-

neia de I'antiga fabrics MA-

COSA.

3. Restauracin do I'escultu-

ra Englnyeria textil, obra

d'Angel Ferrant,

4. Acabament de la recons-

truccin dels fanals de Pere

Falquds al passeig de Lluis

Companys.

0
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Nous monuments a la ciutat

M

La urbanitzacio de la ciutat es incompleta sense

escultures i monuments que caracteritzin els seus

Ilocs mes representatius i que mantinguin la

membria d'aquells fets o d'aquells ciutadans que

la ciutat vol mantenir en el seu record.

a politica encetada per Oriol Bohigas, sota el lema de

,, Monumenta]itzar la periferia>> i dignificar les arees

centrals, i clue significava introduir amb elements con-

temporanis aquells valors d'urbanitat i de capitalitat

que eis monuments i l'escultura publica havien aportat

en la renovaci6 Urbana de les ciutats europees molts

anys abans, ha tingut continuitat al llarg d'aquest quatre

anys, amb un punt d'inflexi6 i d'impuls que ve determi-

nat per la Jnstruccio de I'Alcaldia de 5 de novembre de

1997, i per la Carta Municipal que al seu article 119 es-

tableix que:

Per conservar i fomentar el patrimoni cultural al

terme municipal de Barcelona, en el pressupost de Lola

obra publica que hi dugui a terme la Generalitat do Ca-

talunya, I'Ajuntament de Barcelona o qualsevol altra

administracic territorial de Catalunya, s'ha d'incloure

una partida equivalent a 1'1°/6 d'aquest pressupost amb

la finalitat de finan4ar els treballs d'enriquiment o de

conservaci6 del patrimoni esmentat.

L'esmentada instrucci6 planteja que (,el programa

d'escultures als espais publics de Barcelona i d'interven-

cions artistiques als noun edificis municipals es fi-

nancara amb un 1% dels pressupostos d'inversi6 de to-

tes les obres d'abast global financades pel pressupost

d'inversions de l'Ajuntament i dels instituts o empreses

municipals, com tambe de les actuations derivades de

la participacio municipal en Juntes de Compensacio,

Consorcis o organs similars» i «com a organ consultiu

per al desplegarnent d'aquest programa es crea un Con-

sell Assessor, nomenat per 1'Alcalde», que estara presidit

pel Regidor president de la Coinissio de Politica Cultu-

ral i Presidencia, i integrat pel Gerent d'Urbanisme, el

Gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona, i el Direc-

tor de Serveis d'Arquitectura, com a representacio mu-

nicipal i els directors del IvIuseu d'Art Contemporani de

Barcelona, del Museu National d'Art de Catalunya, de

la Fundacib Tapies i de la Fundacio Joan Miro. Aquest

Consell assessora sobre la seleccid dels artistes, i em-

placament de les obres garantint un ambit de discussi6

professional i plural en la presa de decisions.

L'emfasi en les actuations d'aquest periode s'ha fet

sobre l'escultura commemorativa i 1'ampliaci6 de la

col•lecci6 d'escultura contemporania de Barcelona amb

]a representacio de noves positions artistiques, amb la

voluntat de situar escultures concebudes per al floc con-

cret d'implantaci6 en les quals la participacio en la pro-

duccid de l'obra pels serveis tecnics d'aquesta Direccio i

especialment per Maria Luisa Aguado, Anna Ribas i Ali-

cia Calmell, ha estat sovint molt rellevant.
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1. Un Oisseau , de Jean•Mi•

chal Folon.

2. A Enric Prat de la Riba,

d'Andreu Alfaro.
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NOVES ESCULTURES DE LA CIUTAT

Mununiciil al Ilibre Joan Brossa

Al I lr. Joaquim Ravcnlbs Manuel Alvarez

Un Oisseau Jean-Michel Folon

Yo America

Simon Bolivar

Nu lemenf aga/anl-se els Cahclls

Mistral

Eisen 7.irkus

Francesc Canih6

Salvador Allende

Marc

f lorncnatgc a la Miitua Fscolar Blanqucrna

A Hills Comparlys

Als Parts d'Ftiropa

A Joscp Tarradellas

Lfnia do la Verneda

A Boric Prat do la Riba

Al General Moragues

A Santiago Roldiin

I ordre W avid

Alberto Cavazos

Julio Maragall

Frederic Mares

Lawrence Weiner

Rolf Knic i Miguel Sarasate

Victor Ochoa

Laularo Diaz

1995

1995

1995

Passeig de Grilcia - Gran Via

PL del Dr. Joaquim Ravent6s

Parc Poets Eduard Marquina

1995 C. Potosi - Ronda Litoral

1996 Parc de la Barceloneta

1996

1996

I
L

1996

1997

1997

Robert Llim6s 1997

Nuria'1 ' orlras 1998

Francisco l,6pez 1998

Federico Correa-Alfons Mila-Enric Salve 1998

Xavier Corber6

Francesc Torres

Andrea Alfaro

Francesc Abad

Eduardo Crculo

tan Hamilton Finley

1999

1999

1999

1999

1999

1999

Pl. Frederic Mares

Av. Mistral, entre Entcnga i Llano

C. Constan4a

Via Laietana-Jonqueres

Pl. Salvador Allende

P1. dels Voluntaris

Pl. Blanqucrna

Pg. Lluis Companys - Trafalgar

Pl. d'Europa

Av. Josep Tarradellas - Enlenca

C. Guipuscoa, entre Bac de Roda i Extremadura

Pl. de Prat de Ia Riha

Pl. Pau Vila

Parc de Cartes I

Tur6 del Carmel

Donatiu del Gremi de Llibretcrs de veil d e Catalunya

Donatiu de la Fundaci6 Uriach

Amb la col-laboraci6 de la Fundaci6 Ferrer Salat, la Caixa

d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ]a Cambra Oficial de

Comer4, Induslria i Navegaci6 de Barcelona, Foment del

Treball National i la Gencralitat de Catalunya

Donatiu de l'artista i de la ciutat de Monterrey

Don atiu de la Republic a de Vene4uela

Donatiu de Winterthur Assegurances

Donatiu de la F und aci6 Caixa dc Catalunya

Amb la col-laboraci6 dc I'artista i de la Comisi6n Pro-

Monumento en memoria de Salvador Allende Gossens

Amb ]a c ol- lab oraci6 dels antics alumnes de J'Esco la Blanquerna

Amb la col-laboraci6 del British Council
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Projectes de nous equipaments publics

Els projectes desplegats per la Direccib de Serveis

d'Arquitectura en aquest ambit parteixen de man-

tenir un equilibri entre la producci6 dels serveis

municipals I la contractac16 externa.

1 conjunt de projectes desenvolupats pels serveis tecnics

de la Direccib es concreta en la gran majoria dels casos

en edificis catalogats o protegits des del punt de vista

patrimonial i, sobretot, en casos que presumeixen una

gestio complexa, be en el sentit d'allotjar equipaments

amb funcions diverses, be per raons de planejament o

de gestio. Es tracta en aquest capitol d'encarrecs dels

sectors, districtes o instituts municipals, on els serveis

t+ cnics d'Arquitectura actuen com a oficina tecnica mu-

nicipal especialitzada en aquest tipus de questions.

En aquest sentit podem destacar un conjunt de di-

verses tipologies:

A. ACTUACIONS EN EDIFICIS 0 ESPAIS ADMINISTRATIUS I CULTURALS , BIBLIOTEQUES I ARXIUS-

I Rehabilitaci6 soterrani a ]a placa Catalunya cum a Oficina d'informaci6 1995-1997 Josep M. Julia, Jaume Graells,

turistica Victor Blanco, Antoni Oliva,

Assessor d'cstructura: Fructu6s Mafia

2 Taquilles a] Teatre Grec de Montjuic 1996 Maria Luisa Aguado, Xavier Pigrau,

Alicia Calmell, Joan A. Gonzalez Gou

3 Projecte de biblioteca publica i centre d'ensenyament Primari ""Barrufet' 1996-1999 Josep M. Julia, Carme Hosta, Mariano

al Vapor Vell de Sants. En construcci6 en el moment de redactar aquesta Martinez, Antoni Oliva, Josep M. Puig

membria Assessor d'estructures: Fructu6s Mafia

4 Arxiu administratiu municipal, fases 4 a 6 1996-1999 Rafael Garcia, Mariano Martinez,

Joan A. Gonzalez Gnu

Assessor d'estructures: Agusti Obiol

5 Centre cultural a l'antiga Capella de les Mares Reparadores 1997-1999 Marina Salvador, Rafael Garcia,

(c. Ganduxer, 130) Mariano Martinez, Antoni Oliva,

Assessor d'estructura: Agusti Obiol

6 Biblioteca a] pati interior d'illa «Girona 54'' i arranjament de l'espai 1998-1999 Judith Massana, Victor Blanco, Antoni Oliva

7 11•luminaci6 de la planta baixa del Palau de ]a Virreina 1998-1999 Maria Luisa Aguado, Joan A. Gonzalez Gou

* Es destaquen lea segdents actuacions, a banda de les que s'han destacat en el capitol corresponent al manteniment dels bens d'interes cultural de

propietat municipal, i a mes de la cot-laboracib tecnica en els concursos per a la biblioteca provincial de Barcelona a l'antic Mercat del Born, a la

biblioteca i serveis del Districte a la Riera Blanca , i a la biblioteca i centre multimedia al vapor de Can Fabra de Sant Andreu.
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1. RehabilltaciG del soterra-

ni a la placa Catalunya com

a Oficina d ' Informacl6 turfs-

tica.

2. Taquilles al Teatre Grec

de Montjuic.

b
.Q

aui

a
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B. EDIFICIS ESCOLARS*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Projecte basic i d'execuci6 de centre civic i cultural i centre d'ensenyament

primari a Ies antigues cotxeres de Borrell (c. Viladomat / c. Marques del

Campo Sagrado)

Projecte basic escola Grazici la-Arrel en 1'edifici de serveis de [a boca sod del

tuncl de Ia Rovira

Projecte basic per a Ia nova Escola Orlandai a Ia finca de Can Ponsic en el

front de Ia continuaci6 del c. Dominguez Miralles (2 versions)

Projecte de hiblioteca publica i centre d'ensenyament primari «Barrufet,,

a] Vapor Vell de Sants, ja esmentat

En construcci6 en el moment de redactar aquesta membria

Projecte basic i d'execuci6 de centre d'ensenyament primari Graziel•la-Arrel,

a l'illa Llobreg6s

Projecte basic nou centre d'ensenyament primari .Glbries,^ a carretera de

Rihes I c . Sicilia / c. Ali Bei

Projecte basic i d'execuci6 de nou centre d'ensenyament primari

aEscola Taberu amb instal•lacions d'energia fotovoltaica

Projecte basic i d'execuci6 d'ampliaci6 i millora de 1'escola Mila i Fnntanals

Transformaci6 planter baixa i Ia. de I'edifici de Can Ponsic com a escola

de Musica

Projecte blsic per a la nova escola Orlandai en el font de I ' avinguda Foix

Gdtic ( 9 versions)

1995-1998

1996

1996-1997

Josep Lluis Delgado, Antoni Oliva,

Victor Blanco

Assessor d'estructures: Agusti Obiol

Rafael Garcia

Marina Salvador

1996-1999 Josep M. Julia, Carme Hosta, Mariano

Martinez, Antoni Oliva, Josep M. Puig

Assessor d'estructures: Pructu6s Mani

1997-1998 Judith Massana, Rafael Garcia, Antoni Oliva

Assessor d'estructures: Agusti Obiol

1997-1998

1998

1998

1998-1999

1998-1999

11 Estudis previs, en redacci6 per a un centre d'ensenyament primari al Barr,

(c. Roll I c, Non de sant Franccsc)

12 Estudis previs, en redacci6, per a una escola de musica al grup escolar

Collaso i Gil

13 Estudis previs per a una nova escola de musica a Can Ponsic

1999

1999

1999

Anna Ribas, Adolf Creus

M. Salvador, M. Martinez, 1. A. Gonzalez Gou

Instal•lacions fotovoltaiques: TFM

Assessor d'estructures: Robert Brufau

A. Rihas, C. Ilosta, M. Martinez, A. Oliva

Assessor d'estructures: Agustf Obiol

Rafael Garcia, Joan A. Gonzalez Gou

Josep Lluis Delgado

Maria Luisa Aguado, Anna Ribas

Rafael Garcia

Rafael Garcia

* L'activitat de Ia Direcci6, d'acord amb 1'Institut Municipal d'Educaci6 de Barcelona, s'ha centrat en l'assessorament de concursos per a 1'encarrec

de trehalls a professionals externs a I'Ajuntament: CEIP Vila Olfmpica, CEIP Pit Roig i CEIP Taber, els estudis previs per a diverses implantations i

projectes d'execuci6 en espais complexos.

C. ESTUDIS I PROJECTES EN RELACI6 A EQUIPAMENTS DE SEGURETAT

1 Projecte, direcci6 d'obres nova UT de la Guardia Urbana a Horta-

Guinard6, incorporant I'antiga masia de Can Travi Vell

1997-1999 Marina Salvador, Victor Blanco

Joan A. Gonzalez Gou

Assessor d'estructures : Jordi Maristany

2 Projecte basic i d'execuci6 de reforms i rehabilitaci6 de ]a caserna de

bombers de l'Eixample

1997 Adolf Creus, Mariano Martinez,

Josep M. Puig , Eva M. Julian
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r'rolecte i direccid d'o-

.s nova UT de la Guardia

aria a Horta.

Proiecte bAsIc I executiu

[ xalleria de Collserola.

D. ESTUDIS TIPOLbGICS PER A LES NOVES DEIXALLERIES 0 PUNTS VERDS A CADA DISTRICTE DE LA CIUTAT

1 Estudi tipologic general 1995 Josep Lluis Delgado, Judith Massana

2 Estudi dels solars per a la possible ubicaci6 dels punts verds de cada districte 1995 Josep Lluis Delgado, Judith Massana

3 Projecte basic i executiu deixalleria de Collserola 1996 Josep Lluis Delgado, Judith Massana,

Mariano Martinez, J. A. Gonzalez Gou

4 Projecte basiciexecutiu deixalleria Bar6 de Viver 1996 Josep Lluis Delgado, Judith Massana

m m
C,

O

'0

U
U
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E. ESTUDIS D'APARCAMENTS

Aparcament de vehicles de bombers a la placa d'Alfons Comin 1995

2 Estudi aparcament al carrer Marianao 1995 Rafael Garcia

3 Arranjament de I'entorn de l'aparcament de la placa de la Font Castellana 1995 Rafael Garcia

4 Estudis d'aparcament soterrani al Mercat de Galvany 1996 Rafael Garcia

5 Estudi i projecte de superficie per a on aparcament soterrani a la finca no.

del carrer Alfons XJl

1997-1998 Maria Luisa Aguado, Elisabeth Aluja

F. ACTUACIONS DIVERSES I DE COL •LABORACIO TECNICA

1 Casal del Turb de la Peira 1995-1998 Rafael Garcia, Mariano Martinez

Joan A. Gonzalez Gou

2 Treballs complementaris en l'entorn de l'avinguda Foix 1995 Marina Salvador, Josep M. Aguilera

Victor Blanco, Joan A. Gonzalez Gou

3 projecte d'ampliacid i reforma del Mercat de Montserrat 1996 Adolf Creus

4 Vestidors al Pare de Joan Mirb 1997 Rafael Garcia, Joan A. Gonzalez Gou

5 projecte i execu&i de les obres derivades del compliment de sent8ncia 1997 Josep M. Julia, Adolf Creus, Antoni Oliva

6 Estudis previs per a la desconstrucci6 d'elements de l'antic part d'atraccions

de Montju'ic

1998 Rafael Garcia

G. ASSESSORAMENT TECNIC EN MATERIA D 'INSTAL•LACIONS D'EDIFICIS

Projecte executiu i direccih de les instal •lacions del Pavell6 Poliesportiu

del Guinardh

Installations de calefaccid i ACS a la Llar d'Avis del Parc del Guinardb

Direccib de les instal•lacions de la seu del Districte de I'Eixample

4 Remodelaci6 de les installations de ventilacib i climatitzacid a 1'edifici 1995-1997 Antoni Oliva

d'Urbanisme de pl. Lesseps 12

1995

1995

Joan A. Gonzalez Gou

Antoni Oliva

1995 Antoni Oliva

5 Projecte d' execuciO i direccib de les instal•lacions de les dependencies 1996

per als serveis tecnics del Districte d'Horta-Guinardd

6 Projecte de la instal•laciG de climatitzacid al centre civic Pati Llimona 1996

7 Estudi actistic d'una sala polivalent al Districte de Les Corts 1996

8

11 Projecte d'instal•lacions a Pantie edifici de «Galletas Montes, 1999 Antoni Oliva

Projecte de climatitzacid i instal-lacions de baixa tensio al centre civic de ]a

caserna de sant Agusti

1997

Joan A. Gonzalez Gou

loan A. Gonzalez Gou

Antoni Oliva

Joan A. Gonzalez Gnu

9 Avantprojecte d'instal • lacions per a la construccio d'un poliesportiu a 1997 Joan A. Gonzalez Gou

l'antiga seu del Club Natacid Barceloneta

to Projecte d'ampliacib del gimnas del poliesportiu Raval 1998 loan A. Gonzalez Gou
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Mobiliari i elements urbans
En el disseny de mobiliari i elements urbans, son

tres els grans camps d'actuaci6 en aquest perio-

de, que , en conjunt , significa la intervenc16 sobre

m6s de 3 .000 obJectes a la via p6blica on el perio-

de 1995-1998.

n primer Iloc, la renovaci6 dels quioscos de venda de

premsa de la ciutat. Al Ilarg d'aquest periode es comple-

ta el proces iniciat set anys abans i s'acaben definint els

tres models basics dels quioscos de laciutat que seran

aprovats per la Comissib de Govern, iniciant-se el pro-

c6 de substitucio, amb el reajustament necessari per a

la seva millor integraci6 en I'espai urba, proces que al

llarg de 1999 estara practicament finalitzat, i que haura

afectat un total de 396 unitats.

En segon lloc, la definici6 tecnica del P1ec de Condi-

tions Tecniques reguladores del contracte de conserva-

cib, instal•lacio i explotaci6 de mobiliari urba i el segui-

ment de les actuations derivades de l'adjudicaci6 del

concurs. Com a consequencia de la nova concessi6,

s'instal•laran 125 noves marquesines d'autobus, segons

un disseny de Norman Foster i que han estat adaptades

a Ies conditions de la nostra ciutat amb la col-laboraci6

d'aquesta direcci6 de serveis. Es renovaran les 1.000

marquesines existents millorant-les pel que fa a l'alcada

dels vidres, a la posici6 del pannell informatiu i quadre

horari i a 1'estabilitat del bane, i s'instal•laran 38 cabines

de sanitaris per als conductors d'autobiis, plataformes

per facilitar l'acces a 125 parades, millorant tambe les

conditions d'accessibilitat de 1'entorn, i 120 nous taulers

d'informaci6 municipal en substituci6 dels existents.

I finalment, l'organitzaci6, amb la col•laboraci6 de

Proeixample i dels Serveis d'Enllumenat en les diferents

Eases de concurs i produccio del nou fanal de l'Eixample

i. que arribara a afectar 10.000 unitats al llarg dels gro-

pers anys.

Paral-lelament a aquestes interventions s'han des-

plegat al llarg d'aquest periode altres elements com:

- Prototipus de quiosc per a la venda de flors (1995),

amb Ram6n God6 i Barcelona Regional.

- Avantprojecte de punt d'informaci6 sobre les activi-

tats de la Reial Academia de Ciencies (1996).

- Torreta de ventilacio per a les centrals transformado-

res subterranies, per encarrec de FECSA i ENHER

(1996).

- Col•laboraci6 en la comissi6 de seguiment del disseny

de nova tanca de seguretat per a les obres al carrer, en el

concurs convocat a l'efecte per 1'ACEFHAT (1996).

- Prototipus de banderola anunciadora d'entitat cultu-

ral, instal•lat davant del Museu Egipci de Barcelona

(1997).

- Redisseny de 1'edicle d'acces als aparcaments publics

(1997).

- Assessorament en el disseny de busties per a la recolli-

da pneumatica de residus solids urbans al carrer Gran

de Gracia (1997).
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1. Cabina per a les unitats 2. Marquesines d'autobtis.

de subministrament de car-

burants situades a la via 3 . Quioscos de venda de

priblica , amb la col•labora - premsa.

cld d'Enginyeria Trolna S.L.

- Cabina per a les unitats de subministrament de carbu-

rants situades a la via publica (1997), amb la col.labora-

ci6 d'Enginyeria Troina S.L.

- Rellotge analematic a la plarra de Maria Cristina

(1997), en col•laboraci6 amb el grafista i dissenyador

Quiet Deu.

- Retol per a senyalitzaci6 de carrers amb suport

exempt (1998).

- Armaris per a connexions de telecomunicacions

(1998).

- Prototipus per a una font per beure (1998-1999).

- Escossell per a carrers estrets, per encarrec de Pares i

Jardins (1999).

- Col•laboraci6 en la nova senyalitzaci6 directional de

la ciutat (1999).

En 1'efecte final sobre l'espai urba sera tan impor-

tant aquesta tasca sobre el disseny dels elements com el

seguiment en el lloc de la seva implantaci6 sobre I'espai

public, garantia final de la imatge d'ordre i de la garan-

tia de la funcionalitat global. La tasca quotidiana de se-

guiment de la implantaci6 dels diferents elements que-

da reflectida en el quadre seguent:

1996 1997

Rep]anteig cabines ONCE 7 46 66 112

Replanteig i tras]lats de pannells d'informacio municipal (PIM) 50 41 38 74

Replanteig i trasilat de columnes de lliure expressi6 5 5 6 13

Rcplanteig i trasllat de marquesines d'autobus 55 83 62 252

Replanteig de taulers d'informacio municipal (TAM) 120

Rep]anteig i instal-lacio de plataformes d'autobfis 51

Replanteig de modals de teli fons publics 250 828 333 267

Replanteig i trasllat de busties de correus 12 13 4 44

Instal•lacio de quioscos de venda de premsa 31 213 89
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Actuacions al Parc dels Turons
El Parc dels Turons es planteja com la tercera

gran superficle verda de la ciutat , despres del Coll-

serola I MontJufc.

ompren el conjunt de turons que han esdevingut gaire-

he centrals despres de la construcci6 de les rondes i s'es-

ten per un teixit complex que inclou el Park Guell i el

Parc del Guinard6 aixi com terres de ningl. Un dels

primers indrets pohlats de l'arca de Barcelona, es quali-

fica com a part en el Pla Comarcal de 1953. Des del

1986 es treballa per a convertir-lo en parc, mitjancant

un conjunt d'actuacions que s'entenen en termes de

proces i no pas d'un projecte acabat.

ACTUACIONS AL PARC DELS TURONS

Al llarg del periode que abasta aquesta Memi ria

s'ha continuat en ]a rehabilitaci6 i restauraci6 dels dos

pols histi rics, situats gairebe en els dos extrems: el Parc

Guell i el Parc del Guinardo, s'han anat consolidant les

plantations i s'ha intervingut en un punt central: l'en-

torn de l'esglesia del Carmel, un punt essential de con-

nexi6 del part amb el barri del Carmel. Les actuations

mCs rellevants es mostren en la taula seguent.

1 Obres de restauraci6 de ('antic pavell6 dc consergeria del Parc Guell 1994-1996 Anna Ribas, Carme Hosta, J. M. Puig

2 Restauraci6 del Parc del Guinard6 1995-1996 Anna Ribas, Carme Hosta

3 Soterrament de 1'estaci6 transformadora del Parc Giiell 1996 Anna Ribas, Carme Hosta, J. M. Puig

4 Construcci6 de caseta per jardiners a l'acces del Coll del Portell a] Parc Guel] 1996 Anna Ribas, Carme Hosta

5 Avantprujecte d'enllac de l'avinguda Coll del Portell amb el carrer Damia

Forment, en el vessant nord del Parc Giiell

1996 Carlos Fuente, Anna Ribas,

Carme Hosta

6 Remodelaci6 del bar situat en l'acces principal del Parc Guell 1996-1997 Anna Ribas, Carme Hosta, J. M. Puig

7 Projecte de rehabilitacio dels paraments laterals de l'escala principal d'acces

a] Parc Guell

1997 Anna Ribas, Carme Hosta

8 Projecte d'arranjament de la pla4a de fact@s principal del Parc Guell 1997 Anna Ribas, Carme Hosta

9 Restauraci6 de les portes d'acces al Parc Guell i construccio de lade

]'acces lateral

1997 Anna Ribas, Carme Hosta

10 Plantaci6 d'arbrat al Parc dels Turons 1997 Anna Ribas, Carme Hosta

] 1 Projecte de connexi6 del cami superior del Carme] amb el carrer Marsans

Rof i arranjament de ]'antic Via Crucis

1997 Judith Massana

12 Restauraci6 del pavell6, antic habitatge, en ]'access principal del Parc Guell 1997-1999 Anna Ribas, Carme Hosta, J. M. Puig

13 Construcci6 de la placa d'acces a l'esglesia del Carmel 1997-1999 Judith Massana, Josep Lluis Delgado,

Victor Blanco, Josep M. Puig,

Assessor d'estructures: Victor Ceniceros

14 Arranjament de les instal-lacions de ]a cisterna (sala hipbstila del Parc Guell) 1998 Anna Ribas, Carme Hosta, J. M. Puig

15 Remodelaci6 del cami d'acces a la Sala hipdstila del Parc Guell per facilitar-ne

]'accessibi]itat

1998-1999 Anna Ribas, Elisabeth Aluja
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1. Place d ' acc6s a I'esgl6-

sla del Carmel . Guinardb.

2. Remodelacl6 del cami

d'acc6s a Is Sala hipbstila

del Pare Guell per facilitar•

ne I'accessihilltat.

107

00

E



Projectes per a la millora de l'accessibilitat en espais

i edificis publics

a millora de les conditions d'accessibilitat als edificis i

espais publics s'ha vingut associant a la millora del con-

fort. A] Ilarg dels darrers anys els equips tecnics d'urba-

nisme han participat d'una manera molt destacada en

I'assaig i posada en obra de les tecniques, fins a configu-

rar una nova cultura i sensibilitat on tots aquests ele-

ments aparcixen d'una manera natural en els projectes,

participant en conferencies i congressos on han posat

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS PUBLICS

aquesta experiencia a l'abast de tothom. A partir d'a-

questa experiencia el Consorci de Recursos i Documen-

taci6 per a 1'Autonomia Personal (CRID) redacta el Pla

d'accessibilitat de Barcelona , que una vegada aprovat,

traspassa la gesti6 dels nous projectes a altres sectors i

als Districtes.

Aquest canvi ha contribuit a la generalitzaci6 i nor-

malitzaci6 de les tecniques abans assenyalades.

1 Mercat de Vallvidrera 1995 Marina Salvador

2 Centre Civic Sarria 1995 Marina Salvador

3 Projecte de millora de l'accessibilitat als col•legis e]ectorals 1995 Adolf Creus, Victor Blanco

4 Centre Civic Erasure Janer 1995 Adolf Creus, Victor Blanco, Josep M. Puig

5 Centre Civic Tomas Tortajada 1995 joscp M. Puig

6 Rehabilitaci6 i millora de I'accessibilitat de les oficines de Serveis Socials al

carrcr Aviny6

1995 Josep M. Puig

7 Centre Civic Teixonera 1995 ! Josep M. Puig

8 Centre Civic Sant Pacia 1995

9 Centre Civic al carrer Fonthonrada 1995

10 Pista d'atletisme i vestidors del Parc Esportiu Can Drag6 1997-1998 Judith Massana

11 Projecte d'accessibilitat Museu de la Mtisica 1997-1998 Judith Massana

12 Museu del textil i Museu precolombi 1997-1998 Xavier Pigrau

13 Museus de ceramics i de lea arts decoratives 1997-1999 Xavier Pigrau
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Muntatge del monument a

Tarradellas.

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN L'ESPAI PUBLIC

I Instal laci6 de guals i millora de 1'accessibilitat als districtes d'Horta- 1995 Enric Pericas , Elisabeth Aluja
Guinard6 , Sant Andreu i Sant Marti ( Programa l OxIO)

2 Instal•laci6 de guals i millora de I'accessibilitat al c. Capita Arenas, als 1995 Enric Pericas , Elisabeth Aluja
districtes de Les Corts i de Sarria - Sant Gervasi (Programa IOx10)

3 Millora de l'accessibilitat longitudinal del passeig de Gracia , al Districte 1995-1996 Enric Pericas, Elisabeth Aluja
de L'Eixample ( Programa lOxIO)

4 Obres d'accessibilitat a] Carmel i d'estabilitzaci6 de talus al c . Fastenrath 1995 Enric Pericas , Elisabeth Aluja
(Programa l0xlO)

5 Programa de millora de 1'accessibilitat en Pentorn dels espais 1996 Enric Pericas , Elisabeth Aluja

monumentals : Cotxeres Gitell a Les Corts

6 Programa de millora de l'accessibditat en 1'entorn dels espais

monumentals : Palau de Pedralbes a Les Corts

1996 )osep M. Aguilera , Enric Pericas,

Elisabeth Aluja

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN L'ESPAI PUBLIC

1 Instal'laci6 de guals i millora de l'accessibilitat als districtes d'1-Iorta- 1995 Enric Pericas , Elisabeth Aluja

Guinard6 , Sant Andreu i Sant Marti (Programa IOx10)

2 Instal - laci6 de guals i millora de 1'accessibilitat al c. Capita Arenas , als 1995 Enric Pericas, Elisabeth Aluja

districtes de Les Corts i de Sarria - Sant Gervasi (Programa I Ox10)

3 Millora de 1 'accessibilitat longitudinal del passeig de Gracia , al Districte de 1995 - 1996 Enric Pericas, Elisabeth Aluja

L'Eixample ( Programa I Ox 10)

4 Obres d ' accessibilitat al Carmel i d ' estabilitzaci6 de talus al c . Fastenrath 1995 Enric Pericas , Elisabeth Aluja

(Programa 10x10)

5 Programa de millora de Paccessibilitat en ]'entorn dels espais monumentals: 1996 Enric Pericas, Elisabeth Aluja

Cotxeres Giiell a Les Corts

6 Programa de millora de ]'accessibilitat en I'entorn dels espais monumentals : 1996 Josep M. Aguilera , Enric Pericas,

Palau de Pedralbes a Les Corts Elisabeth Aluja
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Introduccio
La Direccio de Serveis de Projectes Urbans redacta projectes i dirigeix obres d'urbanitzacio que gestionen

els diferents operadors de la ciutat (districtes , empreses municipals, etc.). Dirigeix tambe projectes d'urba-

nitzacio que redacten professionals externs a I'Ajuntament i elabora projectes basics i de tragat per a pro-

gramar temporalment i financera futures actuacions.

Durant el periode 1996 - 1999 la Direcci6 de Serveis de Projectes Urbans s ' ha responsabilitzat, en dife-

rents graus de concrecio , de 65 projectes del Programa d'Actuac16 Municipal , per un muntant aproximat de

27.000 milions de pessetes . Ha preparat , a mes , 40 projectes , per un import aproximat de 15 . 000 milions de

pessetes . Aquests aborden temes que tenen unes caracteristiques , requeriments o significacio que depas-

sen ambits estrictament sectorials o tenen entitat de CIUTAT I s'han seleccionat entre actuacions vincula-

des al planejament recent , als projectes de millora de la connectivitat viaria , a les infraestructures de

transport , a les vinculades al Forum 2004 , a les operations corresponents a gran manteniment o a les ac-

tuacions complementaries a les executades en el periode 1996-1999.

S'ha dedicat especial atencio al paper que juga la vegetac16 a les zones verdes I les tecnologies a em-

prar per a mantenir en nivells satisfactoris les despeses de manteniment , assegurant la sostenibilitat de

les solutions adoptades.

Un objectiu prioritari ha estat tambe la millora de la connectivitat , afrontant el problema de la mobilitat

des de la presa de mesures especifiques per a potenciar el transport public, optimitzant el sistema de gestio

del transit, que facilita la reflexio sobre la formalitzacio dels nous carrers , possibilitant la peatonalitzacio,

I'ampliacio de voreres , la incorporacio de carrils bicicleta I en definitiva una major dedicacio de I'espai public

per a us dels vianants , i aconseguint un alt grau d'accessibilitat per a persones de mobilitat reducda.

Un altre objectiu ha estat aconseguir una clutat amb un espai public clarament destinat a millorar la

qualitat de vida als seus usuaris, potenciant la racionalitzaci6 de 1'6s del subsol , implantant on sigui pos-

sible una xarxa de canalitzacions o galeries de serveis , a I'estil de les que es van construir pel periode

olimpic , que ordenen les actuations actuals i futures de les companyies subministradores , facilitant am-

pliacions 1 transformations al Ilarg dels anys , assegurant un rapid i facil manteniment de les installa-

tions , minimitzant alhora el nombre d'afectacions a la via publica i disminuint per tant I ' impacte de les

obres associades.

Els exemples mes clars son la urbanitzacio del Front Maritim que dona continuctat a les galeries de la

Vila Olimpica i de les Rondes, la del Sector Diagonal - Poblenou , que tancara I'anella amb la del Front Ma-

ritim 1 la placa de les Glories , la ronda del Guinardo , els bulevards de Nou Barris, la Gran Via, des de plaga

Espanya a placa Cerda, etc.

Tambe per a millorar la qualitat de vida s'ha continuat la implantacio del sistema de recollida pneuma-

tica d'escombraries ja iniciada a la Vila Olimpica pel 92, rendibilitzant la central construcda que es va di-

mensionar estrategicament per a servir unes 4.000 vivendes equivalents , de les quals se'n van construir

aproximadament 2.000 , cosa que ha permes, vuit anys despres , abordar amb poca inversi6 suplementaria

I'operacio immobiliaria del Front Maritim i de la propera obertura del carrer Bilbao , al tram baix.

Amb I'experiencia d'aquests anys funcionant a satisfacci6 dels veins que la utilitzen i del Servei de

Manteniment , s'ha programat I'ampliacio de la xarxa i la implantac16 d'aquest sistema, tenint en compte la

recollida selectiva , a tota la ciutat , per fases.

Aixi doncs, s ' ha construct nova xarxa al Front Maritim per rebre la promoci6 del carrer Bilbao , connecta-

da a la central de la Vila Olimpica ; als sectors Diagonal - Poblenou, Diagonal Mar - Llull , que precisa una

central propia per a 10.000 vivendes equivalents , situada al Parc de Diagonal - Pere IV 1 actualment en fase

de projectacio; al Sector de Sant Andreu - Sagrera - Colorantes , a Ciutat Vella, al carrer Gran de Gracia 1

s'ha projectat tambe la promocio d'habitatges de Sarria-Park.

Totes aquestes actuations estan emmarcades en un Pla Director que gestiona la Direcc16 de Projecte

d'Infraestructura i Accessibilitat , que fixara actuations futures des del Planejament i la Gesti6.

La conclus16 de totes les actuations realitzades i les actualment programades es una clara aposta per

la reconquesta del carrer elevant el nivell de qualitat de vida dels ciutadans.



La reconquesta del carrer
La posada en marxa dels cinturons ( ronda de Dalt i

ronda Litoral ) ha aconseguit I'objectiu de reduir de

manera notable el transit de pas per les zones

centrals de la ciutat . Grades a aixd ha estat possi-

ble la reconsideracid de nombrosos carrers que

fins fa poc actuaven fonamentaiment corn a cana-

Iitzadors de vehicles I la seva transformacio en

arteries mes respectuoses amb el vianant.

asos com el de la Meridiana son altament emblematics

del canvi que es pot observar: ha disminu[t el nombre

de vials destinats als vehicles i ha augmentat notable-

ment la superficie destinada a voreres. El resultat son

carrers amb mes arbres, menys contaminacio, mes qua-

litat de vida per als seus habitants ion a curt termini

augmentara el nombre d'activitats.

Altres operations, com ]a que s'ha empres al llarg de

la ronda del Mig, parteixen de 1'experiencia realitzada

amb la ronda de Dalt al sector de Nou Barris i odomes-

tiquen > unes vies construides fa mes de vint-i-cinc anys

com a autopistes urbanes. La seva cobricio no nomes

permet reduir l'impacte acustic en els edificis de Fen-

torn sense alterar les conditions de transit, sine tambe

crear un aparcament soterrani que satisfaci les mancan-

ces en aquest sentit i guanyar superficie per a zones en-

jardinades i per a l'tis dels vianants.

Ronda de Sant Antoni

Jaume Graells , arquitecte.

1. Les noves voreres de la

ronda Sant Antoni.

2. La plaga de la Palla.
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Carver Guipuscoa.

Montserrat Periel, arquitecta.

3. Vista de Is rambia cen-

tral.

Avinguda Meridians

Antonio Montes , arqultecte,

I Carlos Fuente, enginyer.

4. Vista abans de la seva

transtormaci6.

5. La Meridians amb les no-

ves voreres eixamplades.
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Carrer Brasil la seva transformacld.

Jordi Henrich i Olga Tarra- 4. Estat general despres de

so, arquitectes, les obres.

1. Secclo de carrer abans 5. Vista nocturna.

de la seva transformaci8.

2. Proposta de nova seccid.

3. Estat del carrer abans de

0
C

C

In

d

u

0

GG
T

a
a

5

117



La reconquesta del mar
Durant aquests quatre anys s'ha acabat de re-

Ilangar el proces d'obertura al mar que va co-

mengar amb el Moll de la Fusta i la Vila Olimpica.

La materialitz acir del front maritim de la Barcelo-

neta i la primera fase del Passeig Maritim han es-

tat algunes de les fites assolides en aquest sentit

durant aquest quadrienni.

'obertura al public, l'any 87, del Moll de la Fusta, va ser

la primera fita en Ia materialitzaci6 del somni de Barce-

lona de reconquerir el seu contacte amb el mar. Alguns

anys despre s, amb la construcci6 de la Vila Olimpica, la

ciutat donava un altre pas substancial en ]a creaci6 d'es-

pais publics que Tessin possible aquest apropament. El

quadrienni 95-98 ha permes avancar en aquest proces

materialitzant el front maritim de la Barceloneta i re-

]ligant l'operaci6 olimpica al centre de la ciutat. La

construcci6 de la primera fase del Passeig Maritim l'any

1996 i la redaccib del projecte per a la tercera fase (ac-

tualment en una primera fase de construcci6 i que ha

de remodelar el passeig construct els anys 60) segueixen

la logica establerta amb el passeig de Joan de Borb6 i

obren totalment un barri fins fa poc completament tan-

cat. El conj Lint de l'operaci6 configura uns espais d'us

public que reverteixen en el benestar dels ciutadans al

mateix temps que milloren especificament les condi-

tions del barri al limit del qual se situen. En els propers

anys, aquest acostament de la ciutat al mar concloura

amb la consolidaci6 del front maritim entre la Vila

Olimpica i el Besos, lligada al Forum de les Cultures del

2004 i del qua] el projecte que es descriu al proper apar-

tat es un pas fonamental.
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Passeig marftim , Ease 1 2 . La mateiza zona despress Passeig marftim, tase 3

Jordi Henrich I Olga Tarra- de la seva lranstormacid . Jordi Henrich I Olga Tarra-

sG, arquitectes . 3 i 4. Vistes del nou passeig sG.

1. La zona a6ans de fender- maritlm . 5. Perspectiva tlel projects

roc dels • xiringuitos -. per al passeig des tle la se-

va part superior.

6. Perspectiva del projects

des de la platja.
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«La segona renova eio»
La teoria classica enten el projecte d'urbanitzacio

tom a pas previ per fer possible la construccio de

la ciutat . Si b^ ^s cert que les interventions d'ur-

banitzacib realitzades en una ciutat consolidada,

tom ^s el cas de Barcelona , rarament poden se-

guir al peu de la Iletra aquest patr6 , diversos pro-

jectes redactats en aquests anys fan possible la

construccio de grans sectors de la ciutat.

Iguns dels treballs desenvolupats al Ilarg d'aquest qua-

drienni reprenen aquell esperit initial de la teoria classi-

ca i es constitueixen en element fundacional que ha de

permetre la posterior intervencio dell operadors que

materialitzin la construccio de la ciutat.

Les propostes recollides sota el titol de aLa segona

renovaci6» constitueixen la gran aposta de la ciutat de

Barcelona per als propers anys. EI conjunt de projectes

que s'articulen al ]larg de 1'eix Sant Andreu -Sagrera, la

bandy mar do la Diagonal i el front maritim des de la

Vila Ulimpica fins al Besos, suposen la creacio de mes

de 17.000 habitatges i la transformacio d'un ampli terri-

iON-WM-WIA. i

tori. Per tal que la construccio d'aquest nou fragment

de ciutat sigui possible, calia la redaccio previa dels cor-

responents projectes d'urbanitzacio.

En tots tres sectors,l'obertura d'un eix vial principal

vertebra 1'operacib i reendre4a el territori per fer-hi

possibles els nous desenvolupaments. El seu lligam amb

la xarxa de carters existents es constitueix en 1'element

clau per garantir la continuYtat urbana i articular les no-

ves aperacions a laciutat consolidada. La creacio de

nous espais publics en cadascun dels sectors dota de

verd els nous teixits.

'h>^hi 1^

Sant Andreu - Sagrera

lordi Farrando, arquitecte,

amh la col^labaracio de M.

Dolors Febles, Jordl Hen-

rich iOlga Tarraso, arqui-

tectes.

,f^^

1. Sections pel carter Joan

Torras i entre el passatge

Isabel Rib6 i Cesar Augusto

Sandino.

2. Sections entre el Pg. On-

ze de Setembre I el Pg. de

la Verneda i pel c. 6orrlana.
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3. Planta de la proposta de

tragat.

4. Fotomuntatge.

5. Imatge general de la pro•

posts per al part.

6. Perspectiva general a

I'al4atla del pont de Felip II.

7. Perspectiva general a

I'alfada del passelg de

Santa Colama.
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Front maritlm del Poblenou

Marta GabBs i Carles Casa•

mor, arquitectas.

1. Planta general del projec-

te d'urbanltzacib del front

marftim del Poblenou i del

sector Diagonal •Poblenou.

,.

2. Fatopldnol dell treballs

d'urbanitzacld del front ma-

rftim del Poblenou.

3. Rambla Taulat.
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Diagonal - Poblenou

Marta Gabs i Caries Casa-

mor, arquitectes.

4. Fotoplanol dels treballs

d'obertura de la Diagonal,

el maig de 1997.

5. Fotoplanol dels treballs

d'obertura de la Diagonal,

el setembre de 1996.

6. Estat dels treballs d'o-

bertura de la Diagonal, el

mare de 1998.

7. Estat dels treballs d'o-

bertura, 1'octubre de 1998.

8. Estat dels treballs a la

cruilla de la Diagonal i la

rambla del Poblenou, I'oc-

tubre de 1996.
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La millora de la qualitat de vida als barris
Millorar la qualitat de vida dels diferents barris de

la ciutat ha estat des de sempre un objectiu fona-

mental de la politica d' espais publics a Barcelona.

n aquesta linia, s'han dut a terme actions per tal de re- destinades a satisfer objectius generals de la ciutat,

soldre cadascun dels petits problelnes del ciutada. Tot aquestes intervencions mes reduides s'adrecen molt di-

un seguit d'actuacions , que podriem denorninar de gra rectament a resoldre els deficits concrets que presenten

petit, tenen corn a rab fonamental la resolucio de petits algunes arees del teixit de la ciutat.

problemes . Mes enlla de les operations a gran escala,

Casa Groga

M, colors Fables, arquitecta.

1. Talus.

2. Plataforma superior.



M

Pla4a de l'Olivereta Clot de la Mel

Montse Periel , arquitecta . M. Dolors Fables, arquitecta.

3. Vista general . 6. Vista general.

4. Vista general . 7. Vista general.

5. Fragment.
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Projectes redactats corresponents a] Programa d'Actuacio Municipal, PAM 1995-98

CIUTAT VELLA

PROJECTE NUM. PAM PROMOTOR
EQUIP REDACTOR
DEL PROJECTE

PRE55UPOST
DEL PROJECTE

1.1 Arranjament rond es Sant Pau - Sant Antoni 4 Procivesa I J. Graells, J. M. Vazquez 150.000.000

1.2 Arranjament vorer a sud H. Catalunya 441 Procivesa J. Graells 50.000.000

1.3 Projectc de millora d'accessibflitai a la Rambla. Vorera Besos, la Ease 161A Districte J. M. Aguilera, E. Aluja 18.754.483

1 A Projectc de millora d'accessibilitat a Is Rambla. Vurera Besbs, 3a fase 16/B Districte J. M. Aguilcra, E. Aluja 52.739.684

J.5 RenuidelaciO carre rs Almirall Cervera i Almirall Churruca 44 Districte J. Henrich, O. Tarras6, 122.682.238

E. Pedreny

1.6 Parc de la Catalana , 2a fase -mudificat- IMU J. Henrich 312.546.772

1.7 Remodelaci6 entor n platja Barceloneta - Port Olimpic IMU J. Henrich, O. TarrasO 82.000.000

1.8 Passeig Maritim, I a fase/A 59/1a IMU J. Henrich, O. Tarras6 496.835.521

1.9 Passeig Maritim, l a faselB 591/1b IMU J. Hen rich, O. Tarras6 677.628.549

1.10 Passeig Maritim, 3 a fase/A 59/3a IMU J. Henrich, O. Tarras6 404.432.731

1.11 Passeig;vtaritim, 3 a faselB 59/3b IMU J. Henrich, O. Tarras6 328.845.747

EIXAMPLE

PNOJECTE NUM. PAM PROMOTOR EQUIP REDACTOR
DEL PROJECTE

PRESSUPOSE
DEL PROJECTE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

OrdenaciG 1:spai I'

Projectc basic urb

Accessibilitat carr e

UrbanilzaciO rant)

ronda Universilat

Remoclelaci6 del p

RemodclaciO del p

Rentodelaci6 del c

Eix civic Glories -

Urb, Pl. Andre Ma

ublic Av. Roma entre Rocafort i Calabria COGRAMON J. Graells, J. M. Vazquez 27.458.898

anitzaciO pl. Ferrer i Cajigal 64 Districte, Saba J. Graells 762.791.455

r Calabria IMU J. Graells, J. M. Vfizquez 29.147.335

tla Calalunya entre Gran Via de let Corts Catalanes i Districte, Saba J. Graells 361.900.000

g. de Sant Joan entre Av. Diagonal i carrer Corsega ProEixample J. Grael]s

g. de Sant loan entre Av. Diagonal i pg. Lluis Companys ProEixample J. Graells

arrer Marina entre Av. Diagonal i carrer d'Ausias March ProEixarnple J. Henrich, O. Tarras6

Triomf M. Periel

Iraux i carrer Ribes 424 Districte M. Periel

126



SANTS•MONTJUIC

PROJECTS NUM. PAM PROMOTOR EQUIP REDACTOR PRESSUPOST
DEL PROJECTS DEL PROJECTS

3.1 Urbanitzacio pla^a de ]'Olivereta 90 Districts M. Periel 99.998.972

3.2 Urbanitzacio ronda del Mig, carrer Brasil 91 IMU J. Hcnrich, O. Tarraso 417.140.670

3.3 Urbanitzacio ronda del Mig, carrer Badal IMU J. Hcnrich, O. Tarraso

3.4 Urbanitzacio ronda dcl Mig entre Pavia Constitucio IMU J. Hcnrich, O. Tarraso

3.5 Urbanitzacio ronda del Mig entre carrer Quetzal i avinguda arrCilet IMU J. Hcnrich, O. Tarrasb

3.6 Barreres acustiques ronda del Mig 97032 IMUIBR O. Tarras6, S. Bergnes 417.602.724

3.7 Urbanitzacio carrer Joan Guell entre carrer Roses Miraclei carrer 425 IMU C. Casamor, J. Ayxendri 120.548.755

3.8 Urbanitzacio carrer Nicaragua entre

carrers Berlin i Josep Tarradellas

]MU Asdo Consulting, S.L. 58.147.550

3.9 Catch Bici 97052 IMU A. Montes, E. Sitja 163.940.712

3.10 Accessibilitat carrer Rector'1'riado i J. Martorell [MU E. Pericas, E. Aluja 20.192.649

3.11 Urbanitzacio carrer Tarragona 85 Districts J. M. Llaurado, I. Martin 61.826.006

3.12 Urbanitzacio Gran Via de let Corts Catalanes 86 + IMU C. Fuente, M. Periel, 576.666.232

des de P1. Espanya fins a] carrer Quimica 86/M M. Royo H
C

3.13 Arranjament carrer Mineria entre Gran Via 422 IMU C. Fuente, C. Casamor Projects Basic a

de let Corts Catalanes i carrer Qu[mica R. Marques o

U)

3.14 Arranjament Av. FFCC entre Pl. Teresa Claremont i carrer Mineria 107 Districts C. Fuente, M. Royo 76.774.850
m
u

3.15 Par^ de la Fontflorida. Segona fase Parking C. Casamor, M. Royo 41.216.946 0

3.16 La Ciutat del Teatre PU/IMU J. Graells, R. Sanabria

R. Artigas, L. Comeron

a`

3.17 Remodelacio de l'Av. Parallel 120 Districts A. Montes, D. Domenech 77.998.752

3.18 RecuperaciG Abocador - Jard[ Botanic, la fase. Obra civil IMU C. Ferrater, C. Casamor 588.881.260

3.19 Recuperacio Abocador - Jardi Botanic. Obres accessaries i plantations [MU C. Ferrater, C. Casamor 90.000.000

3.20 Nova fa4ana mar]tima de Montjuic Urbanisme J. Roig, . Batlle

3.21 Urbanitzacio carrer del Foc Districts C. Fuente, E. Sitja 108.721.025

3.22 Urbanitzacio carrer Estany ]MU C. Fuente, E. Sitja 81.120.300

3.23 Urbanitzacio Pl. Eduard Aunds 97 I Districts C. Fuente, E. Sitja 70.000.000

3.24 Urbanitzacid carrer Motors IMU C. Franco

0'

a

^.

L
E

'O

V

127



LES CORTS
EQUIP REDACTOR PRE55UPOST

PROJECTS NUM. PAM PROMOTOR DEL PROJECTS DEL PROJECTS

4.1 Avantprojccte laterals runda de flak, Ardena, Miret i Sants IMU R. Pinto, M. Battle

4.2 Avantprojccte Gran Capita - ronda de Dalt IMU R. Pinto, M. Battle

4.3 (1 rbanile.ICir Campus Nord (Torre Girona) Urbanisme M. Gabas, IDOM

4.4 Iternodelacirl Tinent Coronet Valenzuela UPC M. Gabas, M. Mor 43.175.289

4,5 A ccessibilitat Palau Rcial IMU J. M. Aguilera, E. Aluja 35.694.090

C Gba CIM M G 42 900 0004.6 Urbanitrlcio Campus Sud 443 U a s, asamor, ecsa. . . .

4.7 Urbanitzaci( carrer Joan XXI11 426 Districts M. Gabas, M. Mor 190.909.010

4.8 Urb:InitraciCJ carrer Maternitat 427 Districts M. Gabas, M. Mor 133.693.425

4.9 Criteris d'urbanitzacio centre de Les Curls 126-718 Districts M. Gabas

4.10 Urban itzacio carrer Cunstan4a entre Diu i Mata IMU Asdo Consulting, S.L. 67.716.495

i'I'ravesscra de Ins Corts

4.11 l ardins Emcrila Augusta 133 Districts D. Febles, M. Mor 69.318.336

4.12 Urbanitzacic runda del Mig, entre. Travessera Les Curls i av. Madrid 125 IMU O. TarrasO, J. Enrich

SARRIA-SANT GERVASI

PAM PROMOTOR EQUIP REDACTOR PRESSUPOST
PROJECTS NUM . DEL PROJECTS DEL PROJECTS

5.1 Pavinlentadi i clavegueram Les Planes (fine IV) 160 Districts C. Fuente, M. Buenano 129.000.000

5.2 Pont del carrer Margenat IMU J. Cavern, P. Santamaria 157.630.590

5.3 (Jrb:naitzacib carrer Llu4anes 141 IMU M. Gabas, M. Vila 121.179.688

5.4 Nun accts al part del Putxet. Obertura carrer l.a Costa 145 IMU J. M. Llaurado, I. Martin 40.991.140

5.5 I)rbanitzacir carrer Salvador Mtmdi IMU J. Aguilera, E. Aluja 24.700.826

5.6 Urb. Cunip. avinguda FOIX Privats D. Febles, I. Martin 39.556.588

5.7 Ordenacio carrer Eduard Conde 151 IMU D. Fchles, F. Torres, J. Rios 210.773.511

5.8 Jardins do Jnan Vinynli 429 Smassa M- Gabas, M. Mor 92.693.201

5.9 Purta de Sarria, superficie d'aparcament Smassa - IMU

5.10 PIa4a Molina, 2a fine 436 Districts A. Mantes, J. Garces, 63.600.671

J. M. Vazquez

5.11 Accessibilitat P1. Molina IMU A. Montes, 24.150.895

J. M. Vazquez
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GRACIA

NUM. PAM PROMOTOR EQUIP REDACTOR
DEL PROJECTS

PRESSUP0ST
DEL PROJECTS

6.1 Urbanitzacio carrer Rosella i carrer Pirozzini IMU -Picasso M. Pozo, J. Yerarnau

6.2 Escales Beat Almato i Mara d'Ebre 174 [MU J. M. Aguilera, Ana Zubelzu 142.535.987

1. Rios

6.3 Urbanitzacio carrer Esteve Terrades -carrer Gomis 97040 ]MU-COOP J. Graells, C. Lopez 50.297.355

6.4 Hospital Militar - Farigola Urbanisme M. ll. Febles, J. A. Tajadura

6.5 Projecte infraestructures PI. Lesseps Districte M. D. Febles, J. M. Llaurado

OFEP, S. A.

6.6 Projecte urbanitzacio superficie P1. Lesseps llistricte M. D. Febles, C. Ribas,

R. Ravetllat

6.7 Connexio Maignon amb M. de Deu de la Salut 431 IMU M. D. Febles, J. Rios 105.887.600

6.8 Ronda del Mig entre carrer Muntaner, pla4a Lesseps i time] de la Rovira Urbanisme O. Tarraso

6.9 Ramps de Connexio Travesscra de Datt, carrer Alegre do Dalt, Urbanisme J. Enrich, J.M. Llaurado,
Traverses de Dalt i carrer Sors M. Mar

6.10 Supressio barreres arquitectOniques ronda del Mig 97-032 Urbanisme O. Tarraso, S. Bergner

6.11 Connexio carrer Santa Perpetua amb carrer Gardener Urbanisme M. D. Febles

6.12 Remodelacio del passeig de Sant Joan 66/178 Proeixample J. Graells, j. M. Vazquez Vegi's dte.

de 1'Eixample

6.13 - Urbanitzacio Interior Illy Sicilia, Cursega, Sardenya, Napols IMU J. Graells, J. M. Vazquez 69.344.700

HORTA-GUINARD6

is

N

d

U

a

PROJECTS NUM. PAM PROMOTOR EQUIP REDACTOR PRESSUPOST
DEL PROJECTS DEL PROJECT! ti

7.1 Urbanitzacio supe rficie Casa Groga Parking M. D. Febles, M. Mor 106.172.835
It

.`o

Districte

7.2 Urb. superficie Jorge Manrique llistricte M. D. Febles, M. Mor 64.772.397

7.3 Remodelacio carre r Lisboa 145 Districte C. Fuente, J. Puig-Pey 280.499.064

M. Buenano

7.4 Urbanitzacio carre r Llobregos entre Fastcnrath i Mare de Deu del Coll Urbanisme C. Fuente, I. Martin 280.499.064

7.5 Eixamplament voreres carrer Llobregos 220 IMU C. Fuente, J. Rios, 233.982.676

7.6 Urbanitzacio carre r Fastcnrath entre Mare de Deu del Coil i Hortal Urbanisme C. Fuente, I. Martin I 280.499.064

Ing. Raventos

7.7 Escales del passatge del Diposit 192 Districte M. Gabas, E. Pedreny 43.894.913

7.8 P1. Guinardo, supe rficie aparcament Districte A. Montes, R. Cardona 73.753.501

I 7.9 Ronda del Guinard 8 (Segle XX - Cartagena) 186 IMU BardajI/Teixido 1.235.761.026

NOU BARRIS

PROD ECTE NUM. PAM PROMOTOR EQUIP REDACTOR PRESSUPOST
DEL PROJECTS DEL PROJECTS

8.1 Ronda del Mig entre passeig de Valldaura i carrer Segle xx IMU Bardaji/Teixido 1.444.996.977

8.2 I Remodelacio Av. Meridians entre Escocia i Fabra i Puig 298 IMU M. Pericl, A. Montes, 154.310.777

D. Domenech, Pedreny/Sitja
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SANT ANDREU
EQUIP REDACTOR PRESSUPOST

NUM. PAM PROMOTOR DEL PROJECTS DEL PROJECTS

9.1 Ordcnaci(> del Pla de Vores de Its rondos, primes Ease. l.lar Vnio M.D. Febles, J. Riera 47.231.068

Urbanitzacio espai entrc via liarcino i carrer Tossal Barcino

9.2 Jardins de la Casa lilac IMU O. Tarraso

9.3 Jtcrnn(Ichacio passeig de'forras i Bages 599 IMU I O. Tarraso, Taller d'Eng. 310.749.088

9.4 Conductions de serveis sector (Colorants - Renfe) IMU C. Fuente, Ibering 259-534.745

Vallhermoso

9.5 Criteris d'urhanitzaai interior d'illa Colorants Vallhermoso I. de Moner

9.6 Cruilla carrer Sant Adria i Ciutat d'Assumpci6 432 IMU D. Febles, I. Martin 55.979.282

9.7 Rcmodelacio raJmbla de Sant Adria 598 IMU O. Tarraso,"Callers d'Eng. 57.575.214

9.8 Urhanitzaci6 Sant Andreu - Sagrera J. Farrando, M. D. Febles,

J. Henrich, O. Tarraso,

J. C. Fuertes, S. Perez

9.9 Rem. Av. Meridians onus cardenal Tedeschini i Navas do l olosa 362JA IMU A. Monies, D. Domenech, 688.070.982

Pedreny/Sitja

SANT MARTI
PAM PROMOTOR EQUIP REDACTOR PRESSUPOSTNUM . DEL PROD ECTE DEL PROJECTS

10.1 Remodelaci6 Av. Meridians onus Navas i Valencia B IMU A. Monies, C. Fuente 308.841.289

E. Pedreny

10.2 Arranjament carrer Sibelius 388 IMU M. Periel, E. Pedreny 25.386.347

10.3 Urbanitzacio Clnl (IC l.a Mel 358 IMU D- Febles, J. Rios 881.281.999

1(1.4 Interiors Illes (Jot de La Mel IMUICOOP D. Febles, J. Rios 163.483.400

10.5 Urhanitzaci6 Via'J rajana 391 Districts

Urhanilzacir, carrer Guipuscoa 388 i IMU M. Periel, 1. Martin 824.956.562

10.7 lirbanitzaci6 I'1. Fernando de los Rios 389 Districts J. Henrich, 1. Martin 99.693.624

10.8 Urbanitzacio interiors carrers Andrade i Cantabria IMU-COOP

10.9 Connexio Rhla. Pohlenou - Gran Via de les Coats Catalanes - carrer Llacuna 397 Districts J. Henrich 148.085.837

10.1(1 Urbanitzacio carrer Bolivia onus Badajoz i Granada IMU P. Sala, J. Serrat,

R. tit Portella

((1.11 Parc Diagonal - Pcre IV M. Gabas, C. Casamor

10.12 Urbaniizacio carrer Cristuful do Moura onus Sac de Roda i Selva de Mar IMU V. Guallart

10.13 Urb. Diagonal - Pohlenou UA2 Junta de M. Herce 926.948.110

:ompensacio

10.14 Urb. Diagonal - Pohlenou UA3, UAS, UA6 i UA9 (partials) 410a IMU M. Gabas, C. Casamor, 1.515.552.705

Europroject

10.15 Urbanitzacio Diagonal Pohlenou UA10 i UA12 410h IMU M. Gabas, C. Casamor, 746.316.108

Europroject

10.16 Urhanitzaci6 carrer Bilbao - PER! Paperera IMU-COOP C. Fuente, M. Buena6o, 96583.743

E. Sitja

10.17 Urbanitzacio Sector de Reforms Interior mint. 3 del Pohlenou lmm. Co]onial C. Teixido 493.362.888

10.18 Obertura carrer Bilhan onus carrer'1'aulat i roods del Litoral C. Fuente, E. Sitja 770.940.737

10.19 Urbanitzacio del Front Maritim 557 IMU ivl. Gabas, C. Casamor, 2.526.615.829

Europroject, E. Pedreny

10.20 Front Maritim. Interior d'illa Regesa C. Casamor, M. Gabas 493.362.888

Europroject

]0,21 Urhanitzaci6 Parc de Can Girona 369 Privats E. Miralles, C. Casamor 2.303.803.116

10.22 I Obertura pas centre de la Vila IMU J. Henrich, J. M. Vazquez 36.009.790
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Introduccio
La Direcci6 d'Edificacio i Patrimoni Arquitectonic desenvolupa dues funcions principals: la del control de

I'edificaci6 i de les activitats (tramitant la concessi6 de Ilicencies d'obres i activitats no transferides als

districtes i actuant com a referent de les Ilicencies que aquests tramiten) i de la presa de decisions res-

pecte at patrimoni arquitectonic de la ciutat (revisant els instruments urbanistics de protecci6 i establint

criteris d'intervenci6 en els edificis protegits).

Els serveis tecnics de la Direccio , estructurats en Servei de Llicencies, Unitat Operativa d'Activitats i

Seguretat en I'Edificaci6 i Projecte de Revisi6 del Cataleg , donen suport a diferents comissions que asses-

soren i informen respecte a diferents actuations que incideixen en el paisatge de la ciutat (publicitat, ante-

nes, manteniment i millora de I'Eixample , ponencies d'activitats industrials, etc.). Un aspecte basic de les

funcions de la Direcci6 es I'estudi , millora i propostes de modifications o noves ordenances que incidei-

xen en els seus camps d ' actuaci6.



Descripcio de les funcions de la Direccio

La Direccio d'Edificaci6 , en el desenvolupament

de la seva activitat , to dues funcions principals: el

control de I'edificaci6 i les activitats i la protecci6

del patrimoni arquitectbnic de la ciutat.

'una banda, es realitza el control de l'edificaci6 a Barce-

lona, mitjancant la tramitaci6 de llicencies d'obres i ac-

tivitats en aquells suposits, en els quals, per ra6 del seu

volum o ]a seva perillositat, requereixen una atenci6 es-

pecial i no han estat transferides als districtes, i actuant

com a referent en els expedients de llicencies d'obres i

activitats concedits pels districtes. Aixo compren, a mes

de les tramitacions administratives, la redacci6 de noves

normes i ordenances i 1'actualitzaci6 de les existents i la

redacci6 d'instruccions i criteris d'interpretaci6 de la

normativa actual. D'altra banda, des del Projecte de Re-

visi6 del Cataleg s'ha realitzat tant la revisi6 del Cataleg

de 1979 corn la funci6 de vetllar sobre els edificis inclo-

sos en el mateix Cataleg, establint els criteris d'interven-

ci6 en el edificis protegits d'acord amb les directrius del

nou Cataleg.

En detail les funcions d'aquesta Direccio son:

-Tramitaci6 d'aquelles llicencies d'obres majors i

llicencies d'activitat que, per motiu del seu volum o pe-

riliositat, no han estat transferides als districtes.

- Emissi6 dels informes preceptius sobre les llicen-

cies d'obres majors descentralitzades.

- Tramitaci6 de les Ilicencies de parcel-laci6.

- Formaci6 continuada del personal encarregat de la

tramitaci6 de llicencies urbanistiques, tant als districtes

com als equips centrals, tant en els aspectes ti cnics com

en els organitzatius.

- Elaboraci6 i revisio de ]a normativa prevista per

les competencies atorgades i col•laboraci6 en l'elabora-

ci6 de totes aquelles altres que afectin a l'edificacio o

I'activitat comercial o industrial a Barcelona.

- Fixacio dels criteris i instruccions per a la interpre-

taci6 de la normativa adaptant-la a les noves situacions

i caracteristiques de la promocio immobiliaria.

- Proposta de plans que incideixen en l'edificacio i

programes generals d'actuacio per a tota la ciutat, ba-

sant-se en criteris d'actuacio global per tal de mantenir

homogeneltat de criteris.

- Gesti6 de la relacio amb altres organismes, tant

municipals com supramunicipals per tal de garantir que

1'actuaci6 de l'Ajuntament davant dels mateixos sera

homogenia.

- Coordinacio dels equips de treball centralitzats i

descentralitzats. Aixo comporta la realitzacio de reu-

nions periodique.s amb els diferents carrecs implicats al

proces, incloent Gerents, Caps de Divisi6, Caps de

Llicencies i Tecnics dels districtes a fi d'unificar criteris i

resoldre dubtes d'interpretacio, a mes de visites indivi-

dualitzades a cada districte per tal d'assessorar en la tra-

mitacio d'expedients en concret.
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1. Edifici de la Gran Via de

les Corts Catalanes , 512. Ar-

quitecte : Caries Ferrater.

- Coordinacio de la tramitacio de llicencies d'obres

(majors i menors) i activitats transferides i no transferi-

des als districtes.

- Suport a la Ponencia Tecnica d'Activitats indus-

trials.

- Coordinacio de la tramitacio de les llicencies

d'instal•lacions publicitaries i suport logistic a la Comis-

sio Tecnica Assessora de Publicitat.

- Tramitar les llicencies d'obres en edificis catalo-

gats individualment (no transferides als districtes).

- lnformar les llicencies d'obres en conjunts prote-

gits, transferides als districtes.

- Redactar i impulsar els instruments urbanistics

per a la revisio del Cataleg.

- Suport logistic a la Comissio Tecnica de Manteni-

ment i Millora de I'Eixample.

- Suport logistic a la Comissio d'Antenes.

137



El desenvolupament de les funcions

En aquest apartat descriurem les implications del

control de I'edificaci6 a Barcelona, que des de I'a-

provaci6 de la transferencia numero 18 (aprovada

per la Comissi6 de Govern el 23 de febrer de 1996),

ha canviat substancialment.

bans d'aquesta transferencia existien tres situations di-

ferents. D'una banda, ]es llicencies d'obres majors, que

eren tramitades des de la Direccid d'FdificaciG, sense

intervencio dels districtes. En segon floc, les llicencies

d'activitats, les quals eren tramitades.des del districte, a

excepcio d'un petit hombre d'elles tramitades des de la

Direccid de I'Edificacid i amb control sobre la resta de

les llicencies tramitades. Per ultim, les llicencies d'obres

menors, les quals es tramitaven des del districte sense

cap intervencio per part de la Direccid de l'Edificacio.

A partir de l'aplicacid de la transferencia 18, aquest

panorama va canviar, ja que es va comengar a aplicar

un model diferent: el de la tramitacid descentralitzada

amb un organ central, que supervisa i dona criteris per

tal d'assegurar-ne l'homogeneitat. En un primer mo-

ment aquest model es va aplicar a les llicencies d'obres

majors, i a les llicencies d'activitat, i amb posterioritat, a

partir de 1998, s'ha aplicat tambe a les obres menors.

Aixi doncs, s'ha passat d'una situacid on el volum de

treball mcs important venia donat per la tramitacid de

les llicencies propies de la Direccid a una altra, on el pes

de la tramitaci6 do les llicencies queda amagat darrera

de la complexitat que representa la coordinaci6 d'onze

centres gestors en dues arees tan complexes com son les

obres majors i les activitats.

1995 1996 1997 1998

Obres majors S 740 876 797 1.063

R 815 714 887 953

Obres menors S - - - 8.657

R - - - 6.843

Activitats S - - 4.577 5.646

R - - 4.544 4-75 8

S: Sol-licitades R: Resoltes

A la taula anterior podem veure quc el volum del

qual parlem es considerable i, a mes, l'dltim any s'ha

donat un increment important del volum de feina, de-

mostratiu de l'increment de 1'activitat edificatoria a la

nostra ciutat . ( Les dades relatives a llicencies d'activitats

i a llicencies d'obres menors son disponibles des de

]'any 1997 i 1998, respectivament.)

Pel que fa als terminis de tramitaci6 de les llicencies

d'obres majors , els circuits establerts , interiors i exte-

riors (ja que en molts expedients son necessaris infor-

mes d'altres organismes o serveis municipals ), han por-

tat a rehaixar la durada d ' un promig de quatre mesos i

mig (l'any 1995 ) a poc mes de tres mesos en l'actualitat,

i els indicadors assenyalen que continua la reduccio d'a-

quests terminis.
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1 i 2: Edifici del Patronat

Municipal de I'Habitatge,

al carrer Tiana, 12-22.

Arquitectes: M.B.M.
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Descripcio del mare de treball

RAMITACI O DE LLICENCIES

Des de la Direcci6 d'Edificaci6 i Patrimoni Arquitecto-

nic es realitza la coordinaci6 amb els districtes per tal

d'homogeneitzar els criteris a adoptar per tots els dis-

trictes tot tenint en compte, tambe, els diferents entorns

i circumstancies quc es donen a cada zona de ]a ciutat.

En els dos grafics de la pagina seguent es mostra la

distribuci6 dels diferents tipus de llicencies pel que re-

presenten en relaci6 a] seu nombre i at volum d'inversi6.

Tot i que des de I'aplicaci6 de la transferencia nu-

mero 18 la major part de les tasques es desenvolupen als

districtes, la xifra de prop de 100.000 milions d'inversi6

ens fa veure la importancia que to per a ]a ciutat ]a bona

coordinaci6 dels diferents serveis municipals encarre-

gats de la tramitaci6 dels expedients d'obres i activitats.

L'aparici6 de nous tipus de llicencies (per exemple, les

d'antenes de telefonia mobil o de nous sistemes publici-

Laris), de noves reglamentacions, tant estatals com mu-

nicipals (des de la nova Llei de Procediment Adminis-

traLiu fins a ]a nova Ordenanca del Paisatge Urba), fan

que aquesta tasca de posada at dia i coordinaci6 hagi de

ser constant i intentant donar una resposta rapida a les

noves situations que es van creant.

En el desenvolupament d'aquestes funcions, la Di-

recci6 de l'Edificaci6 ha realitzat les segiients tasques:

- Establiment dels nous circuits i programes per a la

tramitaci6 de llicencies d'obres i activitats. Aixo ha

comportat la creaci6 de dos programes informatics per

a Ia tramitaci6 de llicencies d'obres i activitats, amb tra-

mitaci6 guiada i una simplificaci6 molt important dels

tramits a realitzar. A mes, s'ha inclos la tramitaci6 de les

llicencies d'obres menors en el mateix programa, solu-

cionant aixi els problemes que comportava la seva tra-

mitaci6, i, sobretot, les dificultats per obtenir qualsevol

tipus d'informaci6 sobre les llicencies tramitades.

- Creaci6 d'eines informatiques que permetin el

control exhaustiu de l'estat de la tramitaci6 de les

llicencies (fins i tot quan un expedient depen d'infor-

mes externs). Aixo ha permes, com s'ha dit abans, una

notable disminuci6 del temps imputable a l'Adminis-

traci6 en la tramitaci6, tant de les llicencies d'obres coin

de les llicencies d'activitats.

- Col•laboraci6 amb els Serveis d'Inspecci6, depe-

nent dels districtes, per a la connexi6, tant en 1'aspecte

informatic com en l'aspecte organitzatiu, de les feines a

desenvolupar pels Serveis de Llicencies i els Serveis

d'Inspecci6 en aquells casos on es necessaria una actua-

ci6 conjunta.

- Integraci6 dels programes de llicencies d'obres i ac-

tivitats amb els programes de l'Institut Municipal d'Hi-
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senda per tancar els circuits de recaptaci6 generats per la

concessi6 de llicencies i els retorns d'avals i garanties.

- Redaccid de les seguents ordenances:

Ordenanca sobre conservaci6 i seguretat dels para-

ments exteriors dels edificis. Aprovada pel Ple de 27-2-

1998 i publicada al BOP de 17-3-1998. Regula l'acredi-

taci6 del compliment del deure dels propietaris de

mantenir els seus edificis, amb independencia del seu

(s, en tots els elements exteriors (facanes i cobertes)

que puguin afectar a tercers o la via ptiblica, en perfecte

estat de conservacio.

Ordenan4a sobre les conditions tecniques i zona

d'ubicaci6 de les instal•lacions destinades a la produc-

ci6 i comercialitzaci6 del pa i pastisseria. Aprovada el

25-9-98 i publicada al BOP de 17-10-98. Regula les

condicions tecniques i zona d'ubicacio de les installa-

tions destinades a: a) La producci6 i transformaci6, ar-

tesana o industrial, del pa i derivats i productes de pas-

tisseria. b) La comercialitzaci6, exclusivament al

menor, dels esmentats productes, tant de forma exclu-

sive com conjunta amb altres productes alimentaris

sempre que siguin compatibles amb el pa i la pastisse-

ria. c) Eventualment, el consum i la degustaci6 en el

propi establiment de venda al menor de productes i

complements alimentaris que siguin compatibles i esti-

En aquest grbflc velem que

el major nombre de lilc4n-

cies correspon a les obres

menors, prop del 60% del

total ( i que as concedeixen

majorit:rriament als distric-

tes), seguit de les llic6n-

ties d ' activitats , un 30 % del Pei que fa al volum de les

total , 1 finalment les obres Inversions , veiem que els

majors que representen un papers s'inverteixen i que

10% del total. el primer Iloc I'ocupen les

obres majors , amb mbs de

70.000 mlllons d'inversib,

segult per les obres me-

nors , amb m6 s de 15.000

milions , i on darrer lot les

IlicBncies d ' activitat, qua

representen uns 8 . 000 mi-

lions anuals.
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guin perrncsos per la Icgislacic vigent. Abasta tambe la

intervencio administrativa pel tic fa als actes de con-

trol preventiu, inspections i regirn sancionador.

Ordenan4a sol)re la instal•lacic d'antenes (incorpo-

rada posteriorment a I'Ordenan4a del Paisatge Urba,

que estil en traniil).

Co l•]abora cio en la rcdaccio de Ies scgtients orde-

Il£t r1CC5:

Ordcnanca general del mcdi ambient. Aprovada pcI

Plc de 26 tie mar4 de 1999 (I(edacci6 clel capitol (Iue

tracts de la contaminacio per sorolls i vibrations).

Ordenan4a sobre la incorporacio de sistemes de

captacio d'energia solar als edificis.

Ordenan4a d'establinnents i centres de comers ali-

mentari (en uanlit). Regula Its conditions a que han de

subjectar-se els establiments i centres de comerf alimen-

tari i la seva classificaci6 atenent a criteris de superficie,

productcs quc Cs pollen vendre a cada establinnent, siste-

ma de venda i altres aspectes tats com organitzaeio fisica

i funcional dels locals, llicencies, inspections i sancions.

Pla especial clc l'equipament comercial alimentari de

Ia ciutat de Barcelona - PECAB (en trarnit). Observa-

tions a l'esborrany de proposta. Regula l'ordenaci6 ur-

banistica i la regulacio dels usos i de les activitats co-

mercials alimentaries at terme municipal de Barcelona.

Ordenanca municipal de previsio d'espais per a car-

rega i descarrega als edificis (aprovacio definitive 19-2-

1999, 130P 16-3-99). Regula les condiciones que han de

complir dcterminats edificis per ta] de facilitar ]a carre-

ga i descarrega de mercaderies.

Ordenanca municipal de condicions de proteccio

contra incendis (OMCPI/96) (BOP 3-10-97). Regula les

conditions de proteccio contra incendis als edificis i el

seu entorn dins I'ambit territorial del municipi de Bar-

celona. S'aplica als projectes d'edificacio i/o urbanitza-

cio tart publics com privats relatius a obres de nova

planta; obres d'ampliacio, reforma i canvi d'us dels edi-

ficis; instal•]acions i activitats de nova implantacio; mo-

dificacions i legalitzacions d'instal-lacions i activitats

existents; projectes d'urbanitzaci6.

Ordenan4a del Paisatge Urba. Aprovada pel Pie de

26 de mare; dc 1999.

- Col-laboracio amb Barcelona Informacio per Lal

d'unificar i centrar la informacio corporativa que es Bo-

na mitjancant les Oficines d'Atenci6 al Ciutada, ubica-

des a cada districte, i el telefon 010 sobre les llicencies

d'ohres i activitats.

- Col-laboracio amb l'Assessoria Juridica i Secretaria

de I'Ajuntarnent per tal d'adequar els documents i co-

tnunicats realitzats dins de la tramitacio de llicencies

d'obres i Activitats al mart legal existent en cada mo-

ment.

A banda d'aquestes funcions habituals, tambe s'han

realitzat actuations i col•laboracions puntuals amb to-

mes que afecten a 1'edilicaci6, corn ha estat la comuni-

cacio als propietaris dels edificis de 1'obligatorietat de

restaurar les faranes en mal estat i obtenir la preceptiva

certificaci6.

LA REVISIO DEL CATALEG DEL PATRIMONI

ARQUITECTONIC , HISTORICOARTISTIC DE

LA CIUTAT DE BARCELONA

Corn el seu nom indica la feina principal d'aquest servei

ha estat la de la revisio del Cataleg Arquitectbnic de la

ciutat de Barcelona. Tanmateix s'han desenvolupat

tambe altres feines que, dins el camp de la intervencio

en l'edificacio i les activitats, incideixen de manera clara

en el paisatge urba.

Les principals tasques desenvolupades han estat:

1. Revisio del Cataleg

Es ben coneguda la importancia del patrimoni ar-

quitectonic de Barcelona, tans pel seu valor arquitecto-

nic com pel nftmero d'edificis, elements i conjunts que

el configuren. El Cataleg es ]'instrument legal que pro-
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1 i 2. Abans i despres de la 3. Ediflcl al passeig de

modificacin d'una antena de Sant Joan , 29. Arquitecte:

telefonia mobil. Joan Garcia Bores.

tegeix el llegat que les generations anteriors han deixat

als harcelonins i ha de ser una mostra de l'evoluci6 de la

ciutat i dels diferents moments de la nostra cultura ar-

quitectonica i urbanistica. Fero, per tal de ser vertadera-

ment efica4, aquest llistat d'edificis i elements protegits

ha d'anar acompanyat d'una serie de dispositions que

regulin les interventions que es poden fer a cada un

d'ells de manera que es mantinguin en us (unica forma

efica4 de proteccio) i que facilitin, tambe a nivell fiscal,

el seu manteniment.

El Cataleg vigenL data del 1979 i, degut al temps

transcorregut, ha quedat desfasat tant en el numero d'e-

lements protegits com en els criteris d'aquesta proteccio

i per aix6 1'any 1994 es van iniciar les tasques per a la

seva revisi6. Aquestes tasques han culminat en una pri-

mera aprovacio initial feta al Ilarg de 1998.

Per aquesta feina s'ha partit del Cataleg vigent, dels

Plans Especials aprovats i altres documents urbanistics

que contenen alguna determinaci6 de proteccio realit-

zats durant els anys 80 i dels treballs d'inventari per dis-

tricte fets a partir de 1990 filtrant tota aquesta docu-

mentaci6 per tal d'homogeneitzar-la.

S'ha obert una fitxa per a cada element, amb infor-

maci6 sobre I'edifici, el nivell de proteccio i una des-

cripci6 de les actuations que s'hi poden fer.

0
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Shan establert quatrc nivells de protecci6: A (Bens

Culturals d'Interes National), B (liens Cultural d'In-

terLs Local), C (protecci6 urbanistica) i D (edificacions

de Les quals s'ha dc conscrvar el record), a partir dels se-

g0ents criteris:

- Adequar Its mesures de protecci6 a les disposi-

cions de la IJei 9/93, del Patrimoni Cultural Catala, de

30 do sctcmbre do 1993.

- Unificar els criteris de catalogaci6 a nivell de ciu-

tat, malgrat que despres s'han incorporat les especifici-

tats diferencials entre els diversos districtes i zones de ]a

ciutat.

- Compatibilitzar els requeriments de protecci6

amb les previsions urbanistiques verificant alternatives,

o evitant ]a discrcpancia.

- Sisternatitzar detcrminadcs SOIucions a partir de la

identificaci6 dels problemes segons casos.

- Graduar els diferents nivells de protecci6 de ma-

nera adequada a l'interes dels elements.

- Establir les bases per a la possible disgregaci6 do-

cumental per districtes, per tal de procedir a la cataloga-

ci6 i protecci6 individualitzada de cada un d'ells.

- Davant la disparitat normativa en matPria de pro-

tecci6 existent fins al moment, homogeneitzar-la i bus-

car la compatibilitzaci6 amb la normativa urbanistica.

- Protegir 1'arquitectura contemporania incorpo-

rant edificis construfts fins !'any 1965.

Durant I'any 1998 s'han acabat els treballs d'elabo-

raci6 i aprovacio dels 10 Plans Especials dels Districtes

de la ciutat quc conformen la revisi6 del Cataleg, i que

han comportat la realitzacio de les faxes de 4.102 edifi-

cis i la mapificaci6 dels seus emplacaments, en planols

escala 1/ 1.000 que abasten tot el terme municipal. Tot

aixo coordinadament amb ]a Direcci6 de Planejament,

previ analisi de les afectacions urbanistiques existents.

A partir del 6 de febrer i fins al mes d'octubre, s'han

anat produint les aprovacions initials i les correspo-

nents informations publiques.

2. Tramitaci6 d'expedients

Formant part de la tramitaci6 dels expedients de

Llicencies d'edificacio, i en algun cas, tambe d'activitats,

s'informen les Llicencies que afecten elements de la ciu-

tat catalogats o protegits pels Plans Especials de Protec-

ci6 existents i pels que estaven en vies de protecci6

mentre es rcalitzaven els treballs dels nous Plans Espe-

cials. El 1998 s'han tramitat un total de 605 expedients,

entre els que s'inclouen tint informes de documents

tramitats per la Direcci6 de Serveis de Planejament.

3. Comissio de Man teniment i Millora de l'Eixample

Per Decret de 1'Alcaldia el Cap del Projecte de Revi-

sio del Cataleg es el Secretari de la Comissi6 de Mante-

niment i Millora de 1'Eixample i aixo comporta assumir

la tasca administrativa d'aquesta Comissi6 (discussi6

dels expedients amb arquitectes i promotors, muntatge

i convocatoria de les reunions, redaccio de les actes, co-

municaci6 dels resultats de les Comissions...). Aquest

any 1998 s'han realitzat 10 reunions de la Comissi6 i 10

reunions de la Poni ncia previa, trarnitant-se un total de

75 expedients a la Comissio i 112 a la Ponencia.

4. Llicencies d'antenes

El Cap del Projecte de Revisi6 del Cataleg to 1'encar-

rec de jutjar l'impacte que la instal-laci6 d'antenes to en

el paisatge urba. Per tant, se celebren reunions, coordi-

nadament amb la UOASE (Unitat Operativa d'Activi-

tats i Seguretat en l'Edificaci6), per analitzar les peti-

cions d'instal•laci6 d'antenes, basicament dels

operadors de telefonia mobil. S'han celebrat reunions

amb els representants d'aquests operadors per definir

criteris, analitzar millores en els equipaments tecnics

que disminueixin l'impacte dels elements en el paisatge

urba (tipus de caseta, models d'antenes...). S'analitzen

en primer Iloc uns fotomuntatges i, en cas d'autoritzar-

se, els projectes desenvolupats a partir del fotomuntatge

acceptat. Durant I'any 1998 s'ha intervingut en la con-

cessi6 de 147 antenes.
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1. Edifici de I'antic Banco 2. Interior de I'antiga Finca

de Espana , a la pla4a Marsans, a I'avinguda Mare

Antoni Mauro . de Deu del Coll.

3- Fitxa d'un edlfici protegit

a I'Eixample.

S. Col•laboracio en la redaccio de l'inventari d'ele-

ments d'interes paisatgistic

Cal•laboracio amb 1'Institut del Paisatge Urba i

Qualitat de Vida en la redaccio de 1'inventari d'elements

d'interes paisatgistic. La tasca de recollida de Jades i

elabot-acio de les fitxes 1'ha realitzat un equip de la Fa-

cultat de Geografia i Historic de la Universitat de Barce-

lona. L'equip municipal forma la Comissio Tecnica en-

earregada de donor criteris, facilitar informacici sobre

els elements que s'estaven catalogant (per no caure en

duplicitats), aportar Jades sobre possibles elements a

incloure a 1'inventari i analitzar les fitxes que posterior-

ment passarien al Conseil Assessor per a la seva aprova-

cio definitiva. Shan realitzat un total de 7 reunions de

coordinacio i s'han revisat ones 200 fitxes.

6. Participaci6 al Pla EstratPgic del Sector Cultural de

la Ciutat

Tamb^ s'ha intervingut en les reunions i discussions

de la Comissio «Sarcelona, un conjunt patrimonial

dinamic i canviantu dins el Pla Estrategic del Sector

Cultural de la Ciutat promogttt per 1'Institut de Cultura

de Barcelona.. Shan realitzat sis reunions de coordina-

cio amb els altres membres de la Comissio i s'han ela-

borat dos documents sobre el terra.

4. Restes de I'agileducte al

carver Duran I bas.

5. Planal resum de localit-

zaciii d'edificis protegits al

Oistricte de Gracia-

+Ir -^-
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In^ormacic^ complementaria
Adjuntem finalment una serie de gr^fics per tal de

proporclonar una infarmael6 additional sobre I'e-

volucit5 de I'actl^ltat edifleatbria a Barcelona, que

detallem a continuacl8.
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El quadre mostra Is distri-

bucio segons at tipus d'us

del sostre concedit en els

anys 1995 a 1998.

Les lades mes significati-

ves son les relatives a

1'augment d ' importancla

Nummamum

IMENW,

C

MHOW,

progressiva que adquireix

at sostre dedicat a habitat-

ge, la disminucio que pre-

senta of sostre dedicat a

aparcament i la caiguda,

durant I'ultim any, del sos-

tre comerclal.

1

En la rests de tipus de eos-

tre tenim oscil•lacions

anuals, fet que represents

la no existi ncia d'una

tend encia clara i una varia-

clo anual depenent d'altres

factors.
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El quadre mostra to distri-

bucl6 per dlstrictes del to-

tal de sostre segons les

111c6ncles concedides.

Tel I com podem veure els

districtes amb major actua•

c16 s6n eta de Sant Marti i

I'Elxample , sl b6 s'hi donen

dues casufstiques dife-

rents. Mentre on at cas de

I'Eixample hl ha un compo-

nent moll Important d'obra

de reforms I ampliaci6 d'e-

dificis existents, on el cas

RZKOMRW.

de Sant Marti trobem nous aconsegult dinamitzar un

espais que s'incorporen a la sector de Is ciutat que esta-

ciutat , degut at desenvolu- va amb molt poca activitat

pament dels nous sectors residential.

d'actuacl6 , sobrelot motivat

per la obertura de la Diago-

nal fins at mar, let que ha

r4unlaffiffim
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EI quadre mostra la tllstrl-

buci6 del total tl'habltatges

concedlts.

Podem veure ('increment

iimportant del districts de

(Sant Marti degut a la realit•

^zacl6 dels plans urbanistlcs

d'actuacin sobre aquest

districts, aixi cam I'aug•

ment d ' importencia del dis-

tricte de Sant Andreu degut

als plans especials aplicats

a aquest districts.

Es tamb^ destacable la di-

ferrtncia en el dlstricle tle

Sants-MontjuYc entre el per-

centatge de sostre concedit

i el percentatge d'habitatges

concedits, fet motivat pel

tart pes de la construcci6

industrial a la 2ona Franca
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Programa de seguretat a les facanes

al com s'ha dit a l'apartat de descripcio del mart de tre-

ball, la Direcci6 d'Edificacio i Patrimoni Arquitectdnic

va redactar l'ordenanca (aprovada pel Consell Plenari el

27 de febrer de 1998) sobre conservaci6 i seguretat dels

paraments exteriors dels edificis. Per tal de facilitar el

que determia aquesta ordcnanca s'ha posat en marxa el

programa Facanes segures a Barcelona (FASEBA), que

preveu ]a revisio de fa4anes i cobertes d'uns 5.700 edifi-

cis de tota la ciutat. Aquests son els edificis que tenen

una antiguitat de mes de cent anys, que son els poten-

cialmcnt mes problematics i que, segons l'ordenanca,

han de disposar del corresponent certificat de 1'edifici

abans de tres anys.

Tot i que les tasques d'aplicacio d'aquest programa

es van comcnrar el mes de mar4 de 1999, el dia 18 de

maig de 1999 es va signar un conveni entre I'Ajuntament

de Barcelona, el Co1•legi d'Aparelladors i Arquitectes

Tecnics de Barcelona i el Col-legi d'Arquitectes de Cata-

lunya per tal de facilitar l'cxpedicio dels corresponents

certificats. S'ha de remarcar que segons aquest conveni

l'Ajuntament de Barcelona subvencionara el 75% del

cost dels certificats emesos durant aquest any i el 25%

dels emesos en els primers sis mesos de l'any 2000.

El resum de les feines realitzades per aquest progra-

ma es el que es descriu a continuacio: s'han enviat

25.000 cartes als propietaris dels 5.715 edificis censats

amb antiguitat superior a cent anys, dels quals 3.967

son de propietat vertical i 1.748 de propietat horitzon-

tal. Fins a finals de maig de 1999 s'han rebut 2.916 tru-

cades telefoniques de propietaris interessant-se pel pro-

grama i poder disposar del certificat. Aquests contactes

han comportat que s'hagin realitzat 731 visites de tec-

nics, que han donat com a resultat que en 67 casos es

comprovi que ja s'estan executant obres de reparacib i

en 38 casos la propietat ja disposa del corresponent cer-

tificat, realitzat al marge del programa. Finalment, cal

indicar que d'aquestes 731 visites s'han detectat 158 ca-

sos amb deficiencies greus en les quals actua directa-

ment el Districte corresponent.

Com es logic la situacio abans indicada varia cada

dia, avancant-se a un bon ritme.
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ReparaclG de ]as taganes i

teulades de la Casa Terra-

des 0 Casa de les Punxes_
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Consideracions generals
El Departament d'Informaci6 i Documentaci6 Urbanistica es crea a principi de I'any 1993, en un proces de
racionalitzaci6 dels diferents punts d'informaci6 urbanistica existents . Adscrit a la Gerencia d'Urbanisme,

subministra informaci6 del sector i de I'activitat urbanistica de la ciutat en totes les seves manifestations.

Dins del Departament d'Informaci6 i Documentacio Urbanistica , s'estableixen grups de treball , anome-
nats projectes , que assumeixen integrament la problematica d'una manera global.

El sistema de treball es basa en relations internes multilaterals entre els diferents projectes i els grups

de treball homolegs a les altres directions de serveis i als ambits territorials dels districtes ( descentralit-

zaci6 ), cosa que agilita els processos i evita temps morts en els procediments.

Els serveis d'informaci6 assumeixen aquests criteris organitzatius en projectes i equips de treball, faci-

litant informaci6 al contribuent i a la recta de projectes del sector sobre els canvis i actualitzacions que es

produeixen.

LA INFORMACIO

La informaci6 disponible al Departament d'Informaci6 i Documentaci6 Urbanistica es la relacionada

amb els expedients i tramits que es gestionen a les directions de serveis de Planejament, Llicencies, Pro-

jectes Urbans, Arquitectura i el Gabinet d'Estudis Urbanistics , aixi com l'activitat de producci6 interna,

sense renunciar a la resta d'informaci6 general de l'Ajuntament.

El Departament d'Informaci6 i Documentacio Urbanistica desenvolupa les seves funcions en tres grans

paquets d'activitats:

- Informaci6 general del sector.

- Informaci6 urbanistica de la ciutat.

- Confecci6 i manteniment de les dades grafiques i alfanumeriques generades per I'entitat planificado-

ra, de gesti6 i llicencies.



Informacid general del sector

El volum d ' informaci6 sobre urbanisme a Barcelo-

na es creixent . Per aixo es important la tasca dels

funcionaris del Departament d'Informacit i Docu-

mentaci6 Urbanistica , que s'organitzen en diver-

sos grups de treball per tal de gestionar i submi-

nistrar tota la informaci6 del sector.

er atendre aquesta demanda d'informacio, es planteja

una organitzacio formada per quatre administratius

amb accts a les diferents aplicacions informatiques dels

departaments, que possibiliten les tasques d'informacid

de 1'estat de tramitacid dels diferents expedients que es

gcstionen a tot ]'ambit del Sector, assumint tambe:

- Registre General

- Lliurament i recollida de documentacid

- Gestid de comunicacions

- Gestid d'arxius

- Informacid via telefon

- Informacid via fax

- Atencio personalitzada at public

- Lliurament mitjancant suport informatic d'informa-

cid urbanistica

Tambe hi ha un grup de reproduccio de documents,

integrat per dos funcionaris, que assumeixen les tasques

de reproduccio de documents i planols, la confeccid de

dossiers, el manteniment i conservacio de documents

originals, etc.
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Informacio urbanistica de la ciutat

El departament subministra informaci6 personalit-

zada i tambe a traves de mitjans diversos, com ara

el fax. Durant aquests quatre anys, s'ha facilitat

una gran quantitat d'informaci6 sobre expedients

d'obres, expedients d'activitats, certificats urba-

nistics, planols d'alineacions i rasants, etc.

es seves funcions es desenvolupen mitjan4ant dos grups

do tres funcionaris cadascun, els quals, amb el suport de

dos tecnics auxiliars d'arquitectura, assumeixen:

- Informacio urbanistica personalitzada

Es tracta d'informacid urbanistica verbal, amb pla-

nejaments aprovats, susceptible de ser interpretada amb

prescripcio de les normes (canvis d'us, amplades de car-

rers, etc.) aixi com la informacio urbanistica del plane-

jament no aprovat en fase d'estudi o en periodes d'al•le-

gacions.

- Informacio urbanistica mitjan4ant fax

La resposta a traves del fax es on nivell d'informacio

que es dona en casos en que hi ha planejarnents apro-

vats amb l'aplicacio directa de la normativa.

- Informaci6 urbanistica interna

La taula seguent mostra l'evoluci6 del nombre d'ex-

pedients tramitats.

1995 1996 1997 1998

Obres 783 367 380 394

Districtes 112 347 397 412

Activitats 47 162 166 155

Certificats 420 387 458 515

Informes 998 607 954 972

Alineaments 151 181 193 317

- Informaci6 urbanistica en tramit d'expedients d'obres

- Informacio urbanistica en tramit d'expedients d'acti-

vitats

- Informacio urbanistica d'expedients d'obres dels dis-

trictes

- Certificats urbanistics i informacio urbanistica a altres

ambits do l'administracio (Patrimoni, Tribunal Supe-

rior de Justicia de Catalunya, Generalitat, etc.)

- Informacio urbanistica sol•licitada pels ciutadans mit-

jan4ant instancies

- Certificats urbanistics

- Informes urbanistics

S6n els informes d'aprofitament i situaci6 urbanisti-

ca Iliurats als particulars per escrit.

- Planols d'alineacions i rasants

S'hi indiquen les superficies de cessions o be adjudi-

cacions de sobrants de via publica. Cada expedient va

acompanyat del respectiu planol a escala 1:500.
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lar el volum d 'Infarmaci6 subministrada di-
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Confeccio i manteniment de les Jades grafiques
i alfanumeriques
La informatitzaci6 de les dades es una de les prio-

ritats del Departament d'Informaci6 i Documenta-

c16 Urbanistica , que tambe procura facilitar I'acces

a aquestes dades . Aixi mateix , es treballa en I'ac-

tualitzaci6 permanent de la informacio en la defi-

nici6 dels bancs de dades grafiques i alfanumeri-

ques.

BJECTI US

- Emissi6 de fitxes d'informaci6 urbanistica del plane-

jament aprovat. Trimestralment s'editen les fitxes d'in-

formaci6 urbanistica i es distribueixen als organs com-

petents.

- Suhstitucic dcls sistemes convencionals d'informaci6

a] public mitjan4ant cis suports grafics en paper per su-

ports informatitzats.

- Acces a la informaci6 urbanistica, corporativament,

des de qualsevol terminal d'ordinador connectat a les

xarxes informatiques municipals.

- Facilitat d'acces a la situaci6 urbanistica de qualsevol

parcel-la mitjancant aplicacions informatiques simples

que desenvolupin les bases de dades urbanistiques.

- HomogeneItzacio de les bases cartografiques sobre les

quals es desenvolupi el planejament i els projectes d'ur-

banitzaci6.

- Eliminaci6 d'interpretacions i discrepancies entre els

documents base i els planejaments desenvolupats.

- Actualitzaci6 permanent, pels diferents agents ope-

rants at territori, de les bases grafiques corporatives.

- Major rapidesa de resposta a les demandes d'informa-

cio.

- Posada en marxa de la fitxa urbanistica amb suport

informatic.

- Revisi6 del planol general d'informaci6 urbanistica.

- Desenvolupament d'altres aplicacions d'explotaci6 de

les bases de dades grafiques i alfanumeriques.

- Manteniment de les dades cadastrals.

-Manteniment informatic dels documents urbanistics.

- Confeccio de <<plotters», altres organismes.

- Manteniment de l'arxiu urbanistic.

- Tutoria informatica de l'area:

D6na suport i coneixement informatic a les direc-

tions de serveis de Planejament, Projectes urbans i at

Gabinet d'Estudis.

Confecciona i mante les dades grafiques del Depar-

tament d'Informaci6 i Tramitaci6 Urbanistica.

Realitza estudis per al Departament del Centre de

Cartografia Automatica.

Col-labora en els cursets d'iniciaci6 al programa Mi-

crostation.

Integra les dades cadastrals a la xarxa informatica.
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Quantificacio de la informacio urbanistica interna (1995-1998)
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Quantificacio dels tramits efectuats pel Departament
durant el periode 1995-1998
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ORGANIGRAMES

Promocl6 do Clutat Vella S.A (Proclvesa)

ProElsampie S.A

Pro Nou Burris S.A

Instltut Municipal d'Urbanlsme

Patronat Municipal do I'Habltatge

Instltut Municipal del Palsalge

Urb6 I Qualltal do Vida

Gabinet d ' estudis Urbanfslics --

Departament d'Infarmaci61 Documentac16 --

Direccl6 do Servals de DireccI6 do Servels

pianejament Urbanfstlc de Projectes Urbans

r- Dlreccl6 do Coordlnacl6 i Suport

- Department d'Administracl6

-7- Departamentcle Personal

--L-----T---------------

Dlrecci6 do Serveis

d'Arquitectura

Al. Pilar Marsan

I I
Departament Deparlament

d'Adminislracl6 do Personal

Rosa M. Codina Marisa Perez

i 1 1
Suport Jurfdic • Director de Projectes Suport lnformbtic

Administratlu d'Organitzaci6

Natalia Amorhs Manuel Unzeta

Direccid de Serveis

d'Edlticacl6 i Patrfmoni
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Juli Esteban

I

Direcci6 Adjunta

Amador Ferrer

1
Suport Administratiu Dlrecc16 de Projectes

J.M. Carrera

Ricard Favos

Relaclons Externes i Documentaci6

Jaumc Barnada

Tramltaci6 d'Expedients

Mila Perez

1
Planelament Public (Redacci6 Municipal) Planejament Public (Encarrecs a ('exterior ) Planejament Privat
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I
Edlllcls Municipals Patrimoni Artistic Municipal Moblllarl i Elements Urbans

Jnticp i 1. JuIia M, LIuisa Aguado Lnric Pcricas

Suport Tecnic -Adminlstratlu

Ignasi de Lecca

Suport Juridic-Administratlu

Natalia Anxiros

1

Instal•laclons Edlficacl6

Ajimni Oliva

Juli Lavina

I

I

1

Suport Juridic • Administratlu

Natalia Arnoros

Equip de Direccid

I
Programacl6 I Direccid de Projectes Planlficaci6 i Control d'Obres Planificaci6 I Control d ' Infraestructures i Serveis

J:utmc (;sells Jnscp :\I. 1,1auradti Carlos Fuente

168



Ernest Compta

Equip de Dlreccl6

Suport Atlministratiu

Equip de Coordinaci6 Equip d ' Obres Equip d'Activitats Equip de Patrimonl Arquitectbnic

iti'Iantserrat Joan A4oya Jordi Rugcnt

Ivfendoaa

Rafacl Eseverri

1
Informacl6 Urbanistlca Servefs Generals Suport General

Josep ?14. Bathe Carme Carb<i

i ^^
Informes Urbanfstics Manteniment de Bases Cartogri3flques Informaci6 General Servefs de Suport
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Personal i estudiants que han col•laborat en el perode 1995-98
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Abad Hcaan'lr,, Rv.ardo Blanco i Gomez, Victorino De Lecea i Flores de Lemus, Ignasi Garcia i Cortes, Jose Marsan i Alvarez, M' Pilar

Abascal I R(wire, Josefa Bless i Martin, Ar toni De Miquel Blondel i Baixeras, M' Jose Garcia i Giral, Rafael Martin i Carmona, Alberto

Aguado i Martinez, M' Luia Boada i DornCnech, Lluis Delgado i Espallargas, Jose Luis Garcia i Moreno, Francisca Martini Fernandez, Isidoro

Aguilar Aguilar, Lidia Bonet i Ausin, M' Elena Diaz i Capmany, Fernando Garcia i Munoz, Antonio Martinez i Miragall, Laura

Aguilera i Perez, Josep M' Borras i Binimelis, Micaela Diaz i Gibert, Jose M" Garcia i Pappaiconomos, Mateo Martinez i Agacci6, Patrocinio

Aguirre i Ruiz, Margarita Brunet Pau , Francesc Diaz i Romero, Alicia Garvin i Carmona, Montserrat Martinez i Bermudez, M' Elena

Albarran i Romero, Lucia Buenano i Pastor, Manuel Dieguez i Ponte , Jose Luis Gil i Amat, Luis Martinez i Moyano, Mariano

Alcala i Battle, Manuel Buil i Codina, Montserrat Diez i Garcia, Adoraci6n Gimenez-Salinas i Botella, M' del Mar Martinez i Olle, Francesc

Alegro i Padrb, M" Carmen Cabases i Anguera, Jaume Domingo i Oueralt, Lluis Gimenez i Gomez, Olga Martinez i Tortosa, Jose A.

Aleu i Vila, Neus Calavora i Roca, Silvia Dou i Peris, Montserrat Gimenez i Rodriguez, Diego Martorell i Basurte, Fernando

Alvaro Mar zanarez, Luis Calmell i Ib&fez, Alicia Dufresne i Prohias, Ana M' Gimenez i Sangra, Antoni Martorell i Ceballos, Esperanza

Altunso i Serrano, Enrique J. Calpe i Catalan, Joan Josep Elizalde i Aubert, Rafael Gimeno i Pena, M' Jesus Martorell i Martinez, Carmen

AIihrs i Ro'dra, Josep M" Calvet i Sim6n, Jose Eseverri i Asin, Rafael Gisbert i Ochoa, Montserrat Mas i Montagut, Claudio

Alonso i Aguirre, Josep M' Campillo i Garcia, Felisa Espejo i Barroso, Jose A, Gomez i Casals, Cristina Massaguer de Nin, Anna

Alonso Fernandez, Cecilia Campo i Baron, Julia del Espanol i Espada, Carlos Gomez i Martinez , M' Carmen Massaguer de Nin, Eva

Alonso Kovanov, Eugenio Canet i Emeterio, Lourdes Espanol i Danet, Raimundo Gonzalez i Gou, Jose A. Massana i PadrOs, Judith

Altamirano i Delgado , Juan Carlos Canosa Ferrer, Marta Espanol i Palau, Josep Gonzalez i Munoz, M' Dolores Mateo i Bretos, M' Lourdes

Aluja i Uya, Elisabeth Carb6 i Duarte, Carme Espinet i Bosch, Juan Gonzalez i Ruiz, Manuel Mateu i Torres, Rosa

Alvarez Bezana, Bornardina Carceller i Gonzalez, Ramon Espinosa i Rioja, M' Carmen Gorostiaga i Egusquiza, Jose I. Mayans i Sintes, Jose Luis

Alvarez i Perez, Manuela Cardona i Prelano, Ramon Espuelas i Martinez , Inmaculada Graells i Ferrandez, Jaume Mayench i Jordana, Rosa M'

Mull i Cartes, Montserrat Caries i Herrero, Antonio Espuelas i Martinez, Palmira Gras i Duran. Juan A, Mendoza i Waseca, Montserrat

Amer6s i Bosch, Natalia Carrera i Alpuente, Josep M' Esquirol i Fernandez, M' Carmen - Gri i Espinagosa, Jose Membrilla i Martinez, Josefa

Andres I Rico, Gonzalo Carreras i de Nadal, Pere Esleban i Noguera, Juli Grandas i Sagarra, M' Carmen Mestres i Camprodon, Concepcion

Apariclo Garcia, Miguel A. Carreras I Maya, Borja Fabregas i Campeny, Ana M' Guitart i Duran, Camilo Mir I Sole, Francesc

Aparicio i Gulir:rret, Cri stina Casado i Pitarque, Alejandro Fajarnes i Modrego, Jesus Henrich i Monras, Jordi Molina i Garcia, Flora

Arau I Coballos, Gornma Casanovas t Roca, Antoni Falc6n i Cupeiro, M" Remedios Herrera i Saiz, Martina Monclus i Castrillo, Alfonsa

Argyles i Tolo, Josefina Casas i Alcubilla, Isabel Falgueras i Ymbert, Lidia Herrero i Palleja, Marcelina Monclus i Castrillo, Trinidad

Arnau t Fernandez, Inocenclo Casas i Fernandez, Jose E. Farrando i Sicilia, Jorge Hospital i Zaragoza, Eulalia Monforte i Gonzalez, Francisco

Asonsi Jirrirnot, Juan M" Ca>as i Florenca, Miguel Fava i L6pez, Francesc Hosta i Calderer, Carme Montane i Homdedeu, Miguel

Asperb i Fagoda, Carlos Candles i Carretc, Mercedes Fayos i Molet, Ricard Hugues i Sanchez, Rosa M' Montenegro i Martin, Ferran

Ayma i Rusihol, Jorge Casero i Marin, Leandro J. Febles i Domenech, M" Dolores Iglesias i Acero, Jose F. Montes i Gil, Antonio

Azpiroz Ladrero, M' Pilar Castaner i Gonzalez, Sonia Fernandez i Bletran, Jose A. Iglesias i Dominguez, Esperanza Montori i Gelabert, Isidro

Aznar I Rueda, M' Teresa Castell i Guinovart, Edmon Fernandez i Cabeza, Carmen lzquiero i Aliau, Juan Mar i Paris, Modest

Auge i Cuyas, Jordi Castello i Soler, Elisabeth Fernandez i Mostaza, M' Jose Janoher i Batalla, Rosa Moral i Moral, Francisco

Auset i Brunet, Jose M" Cerdan i Carrasquilla, Francesc Fernandez i Palmes, Andres C. Jordana i Carreras, Dolores Morant i Font, Vicente

Baixeras i Blanes , M' Teresa Cespedes i Aibar, Pilar Fernandez i Porras, Francesc Juan i Hernandez, Jorge More i Ballester, Carlos

Ba!aguer i Timoneda, Jos6 Clavilles i Ingles, Josep M" Ferrer i Aixala, Amador Juarez i Regidor, Jose Luis Moreno i Castano, Alfonso

Balil i Guitart, M' Dolca Clapes i Andreu, Joaquina Ferrer i Gonzalez, Mercedes Julia i Capdevila, Josep M' Moya i Magna, Joan

Barbel i Sabarich, Inmaculada Closa i Bras, Asunci6n Ferrer i Nicolau, Manel Julian i Garcia, Eva M' Mussons i Angaril, Eulalia

Barber's i Fortuny, M" Reina Cobos i Lucas, Sonia Ferrer i Viana, Ferran Lambies i Ortin, Enrique Munoz i Ibanez, Francisco

Bardalet i Font, Joan Codina i Fontova, Rosa M" Ferrer i Vives, Josep M' Lanau i Plana, Carmen Munoz i Gimenez, Montserrat

Barnada i Lopez, Jaume Codina Marti, Ana M" Figueras i De Diego, M' Pilar Lavall i Vehi, Dolores Munoz i Lacasta, Juan A.

Barragan i Ramos, Pedro Coll i Estruga, Josep M' Fisas i Gali, Josep Oriol Laving i Batalle, Julio Navarrete i Carmona, Cayetano

BartolomC i Larena, Juan A. Compta i Gonzalez, Ernest Fit6 i Hermida, Carolina Larracoechea i Arteagabeitia, Xavier Nieto i Camps, M' Antonia

Basterra i Zarandona, Arantza Corominas i Rovira, Juan C. Font i Ribas, Joaquim Lopez i Corduente, Aurora Obiols i Perlis, Tomas

Batlle i Pamies, Josep M° Corominas i Rovira, Xavier Fontanet i Sallan, Amparo Lopez i Ezquerdo, Juan Cartes Ocana i Barbero, Rafael

Batlle i Sole, Pau Coronas i Marim6n, Montserrat Forces i Prat, Rosa Lopez i Vazquez, Olga Ochoa I Pol, Jesus

Batllori i Miquel, Antoni Costa i Arnat, Alberto Fort i Martinez, M' Teresa Lozano i Gil, Silvia Ojados i Lopez, Rosa

Baulies i Villa, Montserrat Creus i Lacasa, Adolf Francisco i Huguet, Montserrat Lucas i Clares, M' Dolores Olcese i Laos, Rocio

Bayona i Camps, Silvia Cusco i Lloveras, Elisabeth Franco i Mesas, Manuel Llaurade i Grau, Jose M' Oliva i Casabona, Antonio

Benedicto i Durnall, Fernando Cusco i Moya, Eduardo Fuente i Fuente, Carlos Lliteras i Lliteras, Isabel Oliva i Sole, Antonio

Benet i Gine, Montserrat Cusi i Perez, Meritxell Fuertes i Garcia, Mariano Llopis i Manlleu, Juan M. Oltra i Querol, Enric

Benito Gimenez, Juan V. Chamero i Medina, Montserrat Gabas i Gonzalo, Marta Llorens i Inglavaga, Maria Ord6nez i Ribero, Teresa

Berengue i Iglesias, Merce Chippirraz i Gallurt, Francisca Gabriel i Massana , Mercedes Manresa i Oto, Fernando Oromi i Llort, Teresa

Bernabeu i Fernandez, Manuel Dalmau i Ivern, Manuel Galan i Feixas, Jose Ramon Man i Ezquerra, M' Abilia Padilla i Lopez, Isabel

Bermejo i Rebollo, M" Dolores De la Rosa i Gascons, Aurora Gallen i Diaz, Aurea Marques i Losada, Ramon Pages i Calve, Francisco J.

Beseran i Ramon, Pere De la Torre i Monmany, Jesus Garcia i Albalat, Luis Marsal i Menge, M' Teresa Pages i Carol, M' Eulalia
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Palau i Recalde, Jorge

Parareda i Vail, Joaquina

Pardal i Ruiz, Jose Luis

Pavia i Ibanez, Jorge

Pedreny i Abella, Elpidi

Peix i Orobitg, Xavier

Pellicer i Llimds, M' Lourdes

Pellicer i Vidal, Antonio

Perez Buendfa, M' Isabel

Perez i Esteban, Milagrosa

Perez i Perez, Felix

Perez i Sanchez, Victoria

Perez i Vidal, Francisca

Pericas i Bosch, Enric

Poriel i Piquer, Montserrat

Piedrafita i Quiroga, Jose

Pigrau i Santeugini, Francesc

Piquer i Latorre, Enrique

Pla i Viladecans, M' Roser

Planas i Calzada, M' Luisa

Planas i Cos, Josep

Planells i Tur, Antonio

Polo i Benito, Eusebia

Polo i Sanguesa, Cristina

Poll i Barbara, Pere

Pons i De Rivera, Ignacio

Pons i Pedrola, Juan

Porqueres i Almuzara, Laura

Preciado i Gimenez, Angels

Prior i Sanchez, Josep A.

Prol i Cabido, Francisco

Puente de Medina, Carmen

Puges i Mellado, M' Isabel

Puig i Vidal, Josep M'

Quetglas i Saborit, Esther

Quintana i Mone, Montserrat

Ragues i Munarch, Francesc

Ramirez i Monsech, Juana

Reventos i Porcar, Jose R.

Ribas i Seix, Anna

Ribera i Berg6s, Merce

Ribo i Arboledas, M' Teresa

Ricard Coll, Jorge

Rifa i Tomas, Carlos

Rios i Gonzalez, M' Teresa

Rios i Pedreny, Julian

Rios i Tallarda, Xavier

Rivas i Bedmar, Joan

Robles i Molina, Jose A.

Rocosa i Vila, Juan

Rodrigo i Garcia, M' Palmira

Rodriguez i Fernandez, Lidia

Rodriguez i Perez, Carlos

Rodriguez-Horta i Rigo, Alejandra

Rogent i Albiol, Jordi

Roig i Roman, M' Filar

Romero i Tudela, Milagros

Rosado i Fernandez, M' Dolores

Rosell i Buigues, Montserrat

Rotllan i Alvarez, Alberto

Rovira i Casajuana, Juan

Rovira i Hortal, Oscar

Royuela i Asensio, Mercedes

Rue i Urgeles, Ramon

Ruiz i Palacios, Pascual

Ruiz i Ros, Cecilia

Saez i Saez, Alfredo

Safont i Palau, M' Teresa

Sagarra i Estany, Teresa M'

Sala i Camps, Antonio

Sala i Safont, Josep

Salamanca i Alcaraz, Enrique

Salo i Gomez, M' Pilar

Salvador i Lopez, Marina

Sanchez i Gil, Herminio

Sanchez i Romani, Francesc

Sanchez i Umbria, Juan

Sangiiesa i Zorrrilla, Jose Luis

Sanjuan i Garcia, M' Felisa

Santamada i Guilera, Jordi

Santiago i Sanchez, Rafael

Santos i Ruiz, Aureli

Saz i Barba. Carlos del

Serrano i Balaguer, Silvia

Sigales i Ribas, M' Elena

Sim6 i Massana, Ramon

Sitges i Arias, Margarita

Sitja i Lopez, Esteban

Solana i Lopez, Francisco

Soler i Horcajada, Rosa M'

Soto i Jorba, Rosario

Suarez i Garcia M' Camino

Sunyer i Martin, Mercedes

Tajadura i Martinez, Jose A.

Talens i Soriano, Juan Carlos

Tapias i Bench, Jordi

Tarraso i Climent, Olga

Torres i Juan, Teresa

Tud6 i Schmid, Arturo

Tuni i Vancells, Manuel

Unzeta i Lopez, Manuel

Valverde i Guiu, Pilar

Vaquero i Melendez, Francisco

Vazquez i Ortega, Manuel

Vazquez i Rodriguez, Aurora

Vehi i Galisteo, Gloria

Viadiu i Bellavista , M' Rosa

Vides i Villaecija, Eduardo

Vila i Gaston, Juan

Vila i Martinez , Rosa M'

Vila i Soria, M' Olga

Vilaclara i Pont, M' Teresa

Vilalts i Perez, Jose M'

Villalante i Llaurado, Manuel

Yuste i Bravo, Cristina

Zayas i Aguilera, M' Antonia

Aguilb i Pico, Andreu Claramunt i Domenech, Esther Guardiola i Arjona, Jordi Munoz i Romero, Jose Javier Sanz i Garcia, Jordi

Altabas i Cardenes, Jorge Codinach i Domenech, Xavier Guillen i Simon, Lidia Onecha i Perez, Belen Sarret i Vila, Jaume

Arnores i Abello, Silvia Crespo i Blanco, Carolina Hachuel i Dubois, Elena Ovejero i Morlans, Esther Segui i Capo, M' Isabel

Arteaga i Hernandez, Eladio Dalet i Perez, Sonia Hernandez i Thirion, Beatrice Perez i Diaz, Javier Segura i Daura, Judith

Aviles i Rincon, Lluis De la More i Marti, Rodolfo Huertas i Monte, Oscar Perez i Fernandez, German Serrabasa i Was, Nuria

Barona i Julian, Susana De Tomas i Vinals, Nuria Ibanez i Candela, Salud Perez i Sanchez, Argeme Sobrevia i Vidal, Pere

Blanco i Bargallo, Concepcion Delgado i Carasa, Bolen Julian i Perez, Beatriz Perez i Vale, Jorge Solo i Santa-Olalla, Silvia

Blanch i Fontcoberta, M' Cinta Diez i Blanco, M' Teresa Llorens i Moreno , M' Belen Pineda i Espiral, Montserrat Sole i Soler , Natalia

Bonet i Pelix, Ignacio Dotor i Navarro, Alicia Lloret i Costa, Cristina Pinol i Fort, Inma Soler i Flores, Montserrat

Bayona i Mas, Marta Duch i Altet, Francesc Marco i Moliner, Eva Planas i Ponte, Mariana Soler i Turon, Marta

Bescos i Grill6, Margarita Enriquez i Martinez, Carmen Margenat i Trias, Joan I. Pomares i Sanchez, Margarita Tabuenca i Petanas , Antoni

Belart Korb, Alida Escanellas i Genovart, Sebastian Marsal i Lacuna, M' Luisa Pons i Ezquerra, Josep Toll i Torres, PJar

Belda Moreno, Raquel Eseverri i Mas, Alejandro Marti i Argemi, Maria Portell i Torres, Jordi Torrico i Garcia, Ana

Bertran i Feixas, Pau Fernandez i Saltor, Maria Marti i Fonollosa, Olga Puga de la Barrera, Cristina Tortosa i Valee, Ferran

Bonet i Pastor, Jose Luis Ferrer i Soler, Victor Marti i Mas, Ignasi Ouerol i Prades, Alicia Trujillo i Dominguez, Javier

Calvis i Castello, Ignasi Ferrer i Terrats, Elisabeth Martin i Gir6, Ana Queralt i Segui, Robert Ugarte i Perez, Inigo

Calleja i Baciero, Lucia Figueras i Bou, Lluis Martinez i Felix, Sandra Ramos i Verona, Natalia Penelope Users i Fortes, M' Teresa

Camanes i Fabregas, Marta Gallant i Gonzalez-Palacio, Ramon Mas i Fernandez, Lidia Ramos i Terrades, Cristina Valencia i Vert, Clara

Cantallops i Dalmau, Lluis Garcia i Ales, M' Amelia Masdeu i Margalef, Cinta Reventos i Gil, Tirma Valero i Cabee, Albert

Carceller i Guillamet, Marius Garcia i Cape, M' del Mar Mayol i Amengual , Miquel A. Rivadulla i Lema, Martin Valverde i Arrebola, Isabel

Cardenal i Cardenal, Albert Garcia i Garcia, Luis Miquel Medina i Espigares, Gabriel Roch i Cortes, Clara Ventura i Catala, Marta

Caries i Munne, Felip Garcia i Gonzalez, Arantza Merino i Audi, Inma Royo i Ibanez, M' Isabel Vicente i Carri6, Marta

Casajuana i Singla, Pere Garcia i Martinez, Olga Milian i Calvet, Nuria Razes i Fernandez, Ana Belen Vidal i Perez, Ana

Casero i Mai in, Leandro Gil i Cabero, Laura Mogas i Pujol, Elena Rubio i Gimenez, Xavier Viladrich i Gonzalez, Gloria

Castello i Daga, Adorac16 Girones i Font, Mentxell Moncusi i Riera, David Salgado i Rojo, Joan Manuel Vitoria i Codina, Joan

Castell6 i Abril, Jordi Gomez i Ara, Carmen Monge i Tomas, Jordi Sanchez i Monasterio , Nieves Zubelzu i Viarje, Ana

Cervantes i Vinuesa, Dolors Gomez i Freixinet, Eva M' Monleon i Fernandez, Teresa Sanchez i Ruiz, Andrea Zulueta i Vallejo, Adolfo

Cespedes i Sanchez, Susana Goula i Sarda, Adri1 Montfort i Navarro, Eva Santaeularia i Solans, Margarita Yanez i Estevez, Albertina
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Evoluci6 dell llocs de treball per ant's

199E ' 1es7••

FIXOS EVENTUALS TOTAL F11tOS EYENTUALS TOTAL FI%OS EYENTUALS TOTAL FIXOS EYENTUALS TOTAL

Tecnics d'adminisiracih general 15 15 14 14 10 10 8 3
Tecnics superiors d'Arquilrciura i I{nginyeria 59 12 71 63 IZ 75 57 13 70 49 I 14 63

Tecnics superiors en Cien cies I 1 1 1 l I

'Tecnics superiors d'Art i l listbria 3 3 3 3 3 3 2 2

ducaciG i psicolTecnics superiors d'l ogia I 1 2 1 1

en 1)retTecnics superiors 7 1 8 7 6 13 6 5 2

Tecnics superiors ell: rmomia i Socinlogia 4

!!

3 7 -3 T 1 4 2 2 3 3

Tecnics mi1)^)s 61) 6 fib 59 17 76 47 15 62 29 32

,Administratius auxiliary i altres 122 10 132 120 6 126 103 10 113 61 61

Altres categories 23 23 24 24 23 23 9 9

L 295_ 33 L328 1 294 I 43 I 337 I 252 44 J 296 162 20 182

EVOLUCIO DELS LLOCS DE TREBALL PER ANY I CATEGORIES

lnclou Agenda del I'aisatge Urba (any 1995: 32 persones; any 1996: 24 persones) i Gestil Urbanistica (any 1995:37 persones; any 1996: 45 persones).

lnclou Gestib Urbanistica (any 1997: 29 persones)
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Distribucio dels lions de treball

DISTRIB UCI6 DELS LLOCS D E TREBALL PER DIRECCIONS I CATEGOR IES (ANY 1 998).
TECNICS TECNICS TECNICS TECNICS SUPE - TECNICS TECNICS TECNICS

D'ADMINISTRACI6 SUPERIORS SUPERIORS RIORS D'ART I SUPERIORS SUPERIORS SUPERIORS
GENERAL D'ARQUITECTURA EN CIENCIES HISTORIA D ' EDUCACI6 EN DRET D'ECONOMIA

TECNICS ADMINISTRATIUS.
ALTRES

MITJOS AUXILIARS TOTALCATEGORIESI ALTRES

Gerencia i Serveis Centrals* 5 3 1 2 17 6 34

Gabinet d'Estudis Urbanistics 5 2 7

Departament de Tram. i Doc. Urb. 1 9 7 3 20

Direccio de Serveis de Planejament 1 15 2 2 11 31

Direccio do Serveis de Projectes Urbans 13 1 7 9 30

Direccio de Serveis d'Arquitectura 12 7 4 23

Direccio de Serveis d'Edifcacio 3 14 2 7 11 37

Total 9 63 1 2 1 2 2 32 61 9 182

Inclou llocs directius per categoria professional.

Inclou el personal adscrit directament a la Gerencia, Administraci6 Economica, Administracio de Personal, Organitzacio, Biblioteca, Suport Infortnatic, Intervencio i Secretaria, i ]a Direccio

d'Infraestructures- Tambe esta inclos el personal de registre, personal de control d'acces, ordenances i conductor-

cmsm -
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Pressupost (1 995-98)

EVOLUCIO DEL PRESSUPOST ANUAL PER CAPITOLS ( EN MILIONS DE PESSETES)

1995 1996 1997 1998

Capitol I 1.447,5 1.599 1.488 1,417

(;apflol 2 595,2 585 847 708

I:apftol 4 1,229,6 1.1)79 541 1.079

1 apflol6 4.713,7 2.719 2.248 4.522

I:) 1Iol 7 3.I If) 2.642 2.744 2.425

'total 11.096 8.024 7.868 10.151

( I) lit 22%K correspon a despeses de personal dc I'IMU i de I'IMPU.

(2) Induu Ics transfcrencics corrcnts it IMU, IMPIJ i PM[ 1, per un import de 507,6 milions al 1995 , 947 al 1996,

408 al 1997 i 883 a] 1998.

( 3) Practicament la lutalitat de les xifres de cada any cs pressupusl que gestiona l'IMU.

(4) I.a pncctica lotalital de Ics xifres pertanyen al pressupost que gestiona Procivesa : 2.715 milions al 1995, 2.224 al

1996, 2.250 al 1997 i 2. 150 all 1998.
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