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Pelai, la placa de la Universitat, la ronda de Sant 
Antoni, la ronda de Sant Pau, l'avinguda del Paral-lel, 
el carrer Tarragona i el carrer de Josep Tarradellas. 

Aquest límit esta situat a l'eix dels carrers; aixb no obs- 
tant, a l'avinguda Diagonal, el passeig de Gracia, el 
passeig de Carles 1, el carrer Trafalgar (entre la placa 
Urquinaona i el carrer Ortigosa), la placa Urquinaona, 
el carrer Fontanella, la placa de Catalunya, el carrer 
Pelai, la placa de la Universitat, la ronda de Sant Antoni 
i la ronda de Sant Pau s'inclouen ambdues facanes fins 
a la profunditat edificable o edificada. 

Dins d'aquest Conjunt especial de 1'Eixample de 
Barcelona, hom hi distingeix el Sector de consernació. 



Art. 20.2. Intervencions en el Conjunt especial. 

En el Conjunt especial de 17Eixample es podran dur a 
terme tot tipus d'intervencions arquitectoniques, 
d'acord amb el planejainent urbanístic vigent, les 
seves normes i ordenances generals, i amb sujecció a 
les regles assenyalades en aquesta subsecció tercera, 
sense perjudici que, previa l'aprovació de l'instru- 
ment urbanístic adequat, puguin adoptar-se solucions 
diferents a les regulades, sempre, pero, que siguin 
congruents amb els objectius generals d'aquesta 
Ordenanca. 

a) Aprofitament. Cap edifici, pel que fa al cos prin- 
cipal, edificat a qualsevol aIcaria, no podrh tenir, 
com a resultat de l'aplicació d'aquesta Ordenanca, 
un sostre, un nombre de plantes o un nombre d'habi- 
tatges per parcel-la superior al definit en el planeja- 
ment vigent. 

b) Alineació de vial. Reculades. De les reculades defi- 
nides en l'article 244.2 de les Normes Urbanístiques 
solament s'admeten les modalitats de "reculada en 
plantes pis" i "reculada en plantes pis tocant a la mit- 
gera", quan amb aixo s'obtingui una millor integra- 
ció amb els edificis de l'entom. 

c) Planta baixa. La facana de la planta baixa haura 
de tenir tractament pla i les obertures una composi- 
ció ordenada i en relació amb els ritmes composi- 
tius adoptats per la facana del cos superior de 
l'edifici. No s'autoritza la construcció de tanca- 
ments situats més enrere, a la planta baixa, que 
comportin facanes practicades o porxos en l'alinea- 

ció, a la qual cosa fa referencia l'arti'cle 244.6 a) de 
les Normes Urbanístiques. 

d) Facana mínima. L'amplada mínima permesa per a 
la facana és de 8 m,llevat de les situacions en que hi 
hagin construccions laterals consolidades que impe- 
deixin aconseguir aquest valor, per a les quals el 
mínim quedara reduit a 4,5 m. En aquests casos, la 
facana se solucionara amb un tractament pla, sense 
cossos sortints. 

A aquest efecte s'entén per edificació consolidada 
aquella que supen, en nombre de plantes, la meitat de 
les que permet el planejament vigent. 

e) Espai lliure interior de mansana. En les actuacions 
de nova planta situades en mansanes en les quals la 
profunditat edificable, resultant de l'aplicació de l'arti- 
cle 242 de les Normes Urbanístiques del PGM, sigui 

l 
igual o superior a 20 m i que no siguin travessades per 
un passatge, no sera edificable, ni tan sols en el sote- 
rrani, la part de finca situada a una distancia de les ali- 

I neacions de vial superior a una vegada i mitja la 
profunditat edificable, i aquest espai haurh de destinar- 
se a jardins. Aix6 no obstant, es permetd l'ocupació 
d'una part del subsbl d'aquest espai enjardinat per es- 

l 
tablir una via de comunicació entre els edificis de la 

I mansana situats en els diferents fronts d'aquesta, sem- 
pre que aixo no suposi la destrucció dels jardins o de 
l'arbrat existents, i en el benentes que la seva superfí- 

I cie ha de quedar enjardinada, per la qual cosa s'exi- 
geix un gruix mínim de tema de 2 m damunt del forjat 
o volta. L'ample de la via sera el mínim funcional ne- 
cessari i en cap cas no sera superior a 730 m. 



També s'autoritza la utilització d'escales calades de 
comunicació entre la primera planta i les terrasses de 
les plantes baixes, com també entre aquestes últimes 
i l'espai enjardinat de l'interior de la mansana. 

Art. 21. Sector de conservació 

La delimitació esta definida per l 'avinguda 
Diagonal, el passeig de Gracia, el carrer Cbrsega, el 
passeig de Sant Joan, el carrer Trafalgar, la placa de 
Catalunya, el carrer Pelai, la placa de la Universitat, 
la ronda de Sant Antoni i el  carrer Urgell, com 
també la prolongació de l'avinguda Diagonal fins a 
la placa de les Glories, les de la Gran Via de les 
Corts Catalanes fins a la placa d'Espanya i a la placa 
de les Glories, la del passeig de Gracia fins al carrer 
Major de Gracia i, finalment, la de la ronda de Sant 
Pau fins al Paral.le1. Aquest límit inclou ambdues 
facanes de les vies o places esmentades, fins al ca- 
rrer Corsega entre el passeig de Gracia i el passeig 
de Sant Joan, i en el carrer Trafalgar entre el carrer 
Ortigosa i el passeig de Lluís Companys, on el límit 
esta situat a l'eix del carrer i en queda exclosa la 
facana exterior. 

2 1.1. Enderrocs. Ates que la configuració arqui- 
tectonica d'aquest Sector de conservació esta definida 
per la presencia d'unes característiques comunes a la 
gran majoria de les construccions que el constitueixen, 
aquestes no podran ser enderrocades encara que no es- 
tiguin catalogades individualment, llevat que es doni 
alguna de les circumsthcies següents: 

a) Quan hi hagi declaració legal i ferma, en via adm- 
nistrativa, de ruina. En cas que aquesta es produeixi 
amb la concurrencia de do1 o negligencia, hi sera 
d'aplicació allo que es disposa, per als edificis cata- 
logats, bn l'article 11 d'aquestes Ordenances, sempre 
que l'edifici afectat no tingui les condicions que més 
endevant s'estableixen per al possible enderroca- 
ment. 

b) Quan les finques hagin estat edificades d'acord 
amb una Ordenanca anterior a la de 1932 i pugui de- 
mostrar-se, de forma documentada, que l'edifici en 
qüestió no participa de cap de les característiques se- 
güents: 

1. Integració compositiva. 

Facana al carrer 
Nivel1 de facanes generat per l'alineació. Jerarquització 
vertical, amb singularització de les plantes inferiors i 
la cornisa o els coronaments. Existencia d'eixos de si- 
metria que subordinin la  composició general. 
Predomini de les parts massisses sobre les buides. 
Disposició general dels buits segons els eixos verticals 
de composició amb la presencia d'elements sortints, 
com ara els balcons, que estableixin contrapunts de di- 
rectriu horitzontal. Solució amb predomini de la di- 
mensió vertical dels buits i tribunes, 

Facana al pati de mansana 
Presencia de galeries, obertes o envidrades, estructura- 
des segons una reticula ortogonal, amb predomini del 
buit sobre el massís, el qual sovint queda reduil a una 
simple expressió estructural. 



2. Integració tipolbgica. Diferenciació tipolbgica entre 
una planta principal singular i la planta tipus dels 
pisos superiors. 
Existencia de dues escales, una d'accés al pis principal 
i una altra d'accés a la resta de pisos. 
Pervivencia d'un jardí o terrassa en el pati de la man- 
sana arnb accés des del pis principal. 
Disposició longitudinal dels habitatges per obrir-los a 
ambdues facanes. 
Estructura continua de parets ortogonals de ckega .  

3. Integració qualitativa. Presencia, tant a les faganes 
corn en els espais comuns i interiors, d'elements deco- 
ratius arquitectbnics, relleus o formes escultbriques, 
pintures, esgrafiats, estucs, ceramiques, fustena, vi- 
drieres, serralleries i arts aplicades en general. 
Utilització de materials nobles, corn ara pedra, mar- 
bres, fustes, etc. 
Presencia de mobiliari singular, corn mampares, gari- 
tes, ascensors, etc. 
Existencia d'elements estructurals o constmctius sig- 
nificatius del penode de transició de les tecnologies 
que caracteritzen el procés de construcció de 
1'Eixample histbric, representat tant per la recuperació 
de tkcniques tradicionals (voltes, revoltons, enrajolats, 
etc.), corn per la introducció de nous materials, corn 
ara els pilars de fosa i les primeres aplicacions del 
ferro. 

Posat que l'edifici tingui solament alguna de les carac- 
terístiques suara esmentades, els serveis tkcnics muni- 
c ipa l~  elaboraran un informe a partir del qual se'n 
podra autoritzar un enderrocament parcial. Per tal que 

aix6 sigui possible caldrh assimilar el nivel1 de protec- 
ció assignat a l'edifici entre els que estableix l'article 
3.1 per a aquesta Ordenanca. 

c) Quan les finques hagin estat constniides amb poste- 
rioritat a I'Ordenanca de 1932 i no estiguin cataloga- 
des individualment. En tots els casos, prkviament a la 
demolició parcial o total de l'edifici, sera preceptiu 
l'atorgament de la llicencia per a la nova construcció; 
la llicencia d'enderroc es condicionara amb els com- 
promisos convenients en cada cas per tal d'assegurar 
el ritme normal de les tasques de demolició, corn 
també perque, entre el final d'aquestes i l'inici de les 
obres de nova construcció, no transcorri un període de 
temps superior a quatre mesos. 

En aquelles situacions en les quals el manteniment 
d'algunes parts de l'edifici obligui, exce@ionalment i 
per raons tecniques, l'enderrocament i posterior re- 
construcció, la Comissió de 1'Eixample establira les 
condicions en que aquesta ha de realitzar-se, previa 
presentació de la documentació necessaria. Si per 
raons de tipus tecnic, materials actualment exhaurits, 
tecniques desaparegudes, elements decoratius irrepeti- 
bles, etc., la reconstrucció resulta impossible, la 
Comissió determinara el manteniment d'aquests ele- 
ments durant el procés de construcció. 

A fi de garantir que les obres s'ajustin a les condicions 
i prescripcions de la llicencia, corn també als terminis 
fixats, en especial pel que fa a les facanes, podra esta- 
blir-se la constitució d'un aval o dipbsit per un import 
equivalent a la meitat del valor estimat d'execució de 
la llicencia. Es procedirh a la cancel.lació o devolució 



d'aquest aval o dipbsit d'acord amb el que s'estableix 
de forma general en l'article 54 de les Ordenances me- 
tropolitanes d'edificació. 

21.2. Alcaria reguladora. 

A) Actuacions de nova planta. Malgrat que tant el 
nombre de plantes com l'alcaria reguladora seran les 
determinades pel planejament vigent per a cada finca, 
es permetra, aixb no obstant, incrementar aquesta 
finca fins a aconseguir la mitjana de les alcaries dels 
edificis limítrofs fins a un maxim d'1,55 m, amb l'ob- 
jectiu d'aconseguir una m& gran harmonia del con- 
junt amb la recuperació de la unitat de coronament. 

B) Actuacions que comporten augment de volum en 
l'alqaria. A l'efecte del calcul de l'ARM, s'entendrh 
que una fapna forma cornisa amb una altra facana li- 
mítrof quan la diferencia entre les respectives alcaries, 
mesurada damunt l'últim sostre, sigui igual o inferior 
a 1,55 m, sempre que ambdues fapnes superin l'alca- 
ria ARM del PGM disminuida en 2,75 m. Aquest con- 
cepte s'aplicara independentment ,a les facanes al 
carrer i a l'espai lliure interior de la mansana. 

Per determinar l'alcaria reguladora i el nombre de 
plantes quan es tracti de construir pisos sobre edificis 
ja existents, s'aplicaran les regles següents: 

1. El nombre maxim de plantes, comptant les existents 
i les afegides, no haura de superar el mhxim permes 
pel planejament vigent. 

2. A l'efecte del chlcul del nombre de plantes, hom 
denominara planta baixa quan estigui desdoblat el ni- 

veil o el conjunt de nivells el sostre superior dels quals 
no excedeixi l'alcaria de 5,42 m, i el sostre intermedi 
dels quals excedeixi l'alcaria d'1,20 m, ambdues 
mides refendes a l  punt d'aplicació de 1'ARM. 

3. Quan els edificis limítrofs tinguin una alcaria supe- 
rior a la determinada pel planejament vigent disminui- 
da en 2,75 m, es podra incrementar l 'alciria de 
l'edifici i elevar-lo fins a arribar a la mitjana de les 
alqaries dels edificis limítrofs. Aquest increment mai 
no haura de ser superior a 2,25 m per damunt de 
1'ARM. Quan l'addició d'una nova planta superi 
1'ARM establerta o la incrementada segons el parigraf 
anterior, aquesta addició no vodra efectuar-se en el ni- 
ve11 de facana i haura de retirar-se fins a 3 m d'aquest. 

4. Quan la facana anterior o posterior formi cornisa 
amb la fapna limítrof, l'addició de la nova planta no 
podd efectuar-se en el nivel1 de facana i s'haura d'en- 
retirar 3 m de cadascuna de les que formin comisa. Si 
es pot fer una altra planta enretirada la possibilitat 
d'execució es condicionar2 a l'aprovació d'un estudi 
detallat que demostri la integració en l'entom. 

5. L'alcaria dels pisos addicionats hauri de tenir les 
condicions següents: 

a) Caldra que s'ajusti al ritme i progressió de les alga- 
ries dels pisos inferiors. 

b) En cap cas no sera superior a la de l'últim pis, lle- 
vat que aquest sigui inferior a 2,75 m. 

C) No sera superior a 3,05 m, ni inferior a 2,75 m, 
inclbs un dels forjats. 



6. Les addicions de nous pisos es realitzaran sobre l'últim 
sosrre i no sobre la coberta o cambra de ventilació. 

C) Espai lliure interior de la mansana. 

a) En les actuacions que comportin un augment del 
volum existent no s'autoritzaran increments d'edificació 
en l'espai lliure interior de la mansana ni tampoc en el 
subsol. Excepcionalrnent, quan hi hagi construccions en 
l'espai lliure definit en l'art. 20.2. e), s'autoritzari la rea- 
lització d'aquestes obres en planta baixa i soterranis en 
l'espai edificable definit pel mateix article, amb la con- 
dició que I'espai interior quedi lliure i enjardinat. 

b) S'exceptuaran de la disposició precedent aquelles 
edificacions catalogades individualment i que original- 
ment hagin estat constniides, totalment o en part, dins 
l'espai lliure interior de l'illa de cases. 

D) Actuacions en edificis catalogats. Les actuacions 
en edificis catalogats s'adaptaran a allo que s'estableix 
en l'article 13 del Cataleg del patrimoni historico-ar- 
tistic de la ciutat de Barcelona. 

L'alcaria dels edificis de la zona que estiguin catalo- 
gats individualment seri la real de l'edifici, sense per- 
judici de l'adaptació a al16 que s'estableix, per al cas 
d'enderrocament o de mina total no dolós o negligent. 

2 1.3. Cobertes i coronaments 

a) Les cobertes dels edificis seran constnüdes en la moda- 
litat de terrat i només s'admetra la constmcció de cober- 
tes inclinades o teulades quan aquestes harmonitzin amb 
les limítrofs. Les golfes resultants no seran habitables. 

b) Sobre els terrats només es podran situar les caixes 
d'escales, sales de miquines d'ascensors i, en general, 
aquells volums corresponents als elements tecnics de 
les instal.lacions, els quals caldrh que estiguin separats 
del pla de facana a una distancia igual a la seva alga- 

, ria; aquesta distancia sera com a mínim de 3 m. 

Les cobertes corresponents als pisos situats més enrere 
solament seran accessibles per al seu manteniment, i 
s'hi permetran els coronaments perimetrals de facanes, 

l rnitgeres i patis, amb una alckia maxima de 0,60 m, 
les xemeneies i conductes de ventilació, les claraboies 
i lluernes, i altres elements similars. La resta 

I d'instal-lacions estara incorporada dins el volum de la 
part situada més enrere. 

1 

c) En el pla de les facanes i sobre el sostre de l'última 
planta només es permetran les baranes i els acaba- 

1, 

ments decoratius oberts i no ocupables, sense perjudi- 
ci del que es disposa en l'article 21.4.A).3 

1 

2 1.4. Composició de les facanes. 

i Per tal d'evitar problemes d'integració tipologica 
que repercuteixin molt en les facanes, només s'auto- 
ritza 1'15s d'aparcament a la planta baixa i en els so- 

1 terranis. 

A) Actuacions de nova planta. 
l 

1. Facanes anteriors o principals 

l a) Les facanes tindran un tractament pla, preferentrnent 
simetric, generat per l'alineació. En conseqüencia, no 
s'admetran cossos en una posició més avancada o 

l 



plans situats més enrere diferents dels elements sortints 
regulats a l'apartat d). 
b) Es prohibeixen les facanes que denotin preferent- 
ment horitzontalitat amb bandes llises, massisses, en 
tota la llargada. Així mateix, queden prohibides les 
facanes cegues i també les que estiguin totalment en- 
vidrades, també denominades murs cortina, llevat que 
se'n justifiqui raonadament la utilització respecte a les 
condicions de l'entorn. 
c) La composició de les obertures es disposari prefe- 
rentment segons eixos de composició vertical i, en ge- 
neral, es mantindra el domini del massís sobre el buit. 
Tindran una proporció mínima entre l'amplada i 
l'alcaria de l'ordre d ' l  x 15, i l'amplada de les parts 
massisses i els pilars sera proporcional als buits. 

d) Els voladissos, cossos i altres elements sortints res- 
pecte a l'alineació de la facana tindran una volada ma- 
xima, mesurada normalment en el pla, d'l m per als 
cossos oberts i d'1,20 m per als cossos tancats o semi- 
tancats, i en cap cas no sera superior a la de la planta 
imrnediata inferior. 
Els cossos oberts només podran ocupar l'amplada 
total de la facana, establerta en l'art. 230.1.3 de les 
Normes urbanístiques del PGM, en dues de les plan- 
tes de pisos; a la resta de plantes caldrh que hi hagi 
una separació d'l m entre aquests cossos. Les bara- 
nes hauran de ser calades i el disseny de la seva com- 
posició predominantment vertical. 

Els cossos sortints tancats o sernitancats, com ara tri- 
bunes i miradors, hauran de ser entesos com un volum 
superposat al pla de facana. 

A l'efecte de la situació sobre la facana, s'actuara 
d'acord amb allb que es disposa en l'art. 230.1.3 de les 
Normes urbanístiques del PGM, amb les excepcions 
de la planta primera, en la qual podran ocupar-se els 
dos tercos de la longitud, i de l'última planta irnrne- 
diata a la comisa, en la qual no s'admetran aquests 
cossos tancats o sernitancats. Les tribunes hauran de 
ser totalment envidrades, sense paraments cecs, i 
s'adequaran a una composició d'eix vertical; en cap 
planta l'amplitud no podra ser inferior a 2,65 metres. 

e) A les facanes només s'admetrh la presencia de buits 
per a ventilació i il.luminació que corresponguin a 
sales i dorrnitoris. 

2. Facanes en l'espai lliure interior de la mansana. El 
tractament sera predominantment pla, envidrat o obert. 

3. Coronaments. En el pla de facana, i sobre l'alcaria 
reguladora, només s'admetrh la col~locació de baranes 
i coronaments decoratius que harmonitzin amb els'co- 
ronaments dels edificis limítrofs. Els coronaments po- 
dran ser opacs o podran formar miradors. 

La composició de l'últim pis, a més d'atendre's a les 
consideracions del cos central, podra ordenar-se en re- 
lació amb el coronament de l'edifici. 

B) Actuacions sobre edificis existents. 

1. Plantes baixes 

a) Es obligatoria la conservació integral de l'estructura 
i decoració de la planta baixa, sempre que sigui ori- 
ginaria o d'interks arquitectonic. 



En cas que es projecti la remodelació o el canvi d'ús 
dels locals situats en planta baixa, aquesta hauri de ser 
restituida al carrer amb tots els seus elements arqui- 
tectbnics i decoratius. 

b) Es podra adrnetre la unió del semisoterrani i l'entre- 
sol unificant verticalment els buits de facana i supri- 
mint els tres primers metres de sostre intermedi, quan 
les obertures d'accés des del carrer tinguin una alciria 
igual o menor a 2,20 m, si l'actuació no comporta la 
desapanció o la mutilació d'elements decoratius o es- 
tructural~ d'interks, i si els buits resultants s'integren 
harmb~c¿-iment en la composició general de l'edifici, 
en especial de la planta baixa. 

L'execució d'aquestes obres de reestructuració de la 
planta baixa es realitzari íntegrament i simultaniament 
en tota l'amplada de facana. Per tal d'assegurar el 
compliment d'aquesta condició, 1'Ajuntament esta- 
blira, en atorgar la llicencia, els compromisos i garan- 
ties pertinents. 

2. Addició de pisos. Aquestes actuacions hauran d'as- 
segura una bptirna rehabilitació, segons el que es dis- 
posa en els articles corresponents de l'ordenanca 
municipal de rehabilitació. En els buits i elements de- 
coratius també es mantindrh la composició de l'edifici 
existent. El vol de cossos o elements sobresortints no 
sera superior al del pis precedent. 

3. Coronaments. La cornisa o els elements de corona- 
ment de l'edifici preexistent, quan aquest sigui origi- 
nal o posseeixi un valor arquitectbnic o artístic 
intrínsec, caldra que sigui desplacada i adaptada per 

tal de coronar la facana elevada, llevat en aauelles cir- 
cumstancies enqui5,perconstituir unapart esencial en 
la seva composició, hagi de conservar-se com a suport 
de la nova intervenció. 

4. Rehabilitació de les finques 

a) La restauració de qualsevol de les facanes o dels 
vestíbuls i elements comuns, encara que sigui parcial, 
comportara la restitució dels elements originals alte- 
rats o desapareguts quan aquests puguin ser compro- 
vats documentalment, com també la conservació i 
revalorització dels elements originals existents, com 
ara ornaments, balcons, tribunes, forjats, vidrieres, 
etc., i en particular les portes d'accés a l'edifici, els es- 
pais d'ús generaliels ascensors, sense perjudici dels 
atributs formals o qualitatius. 

b) Amb una periodicitat de deu anys, es procediri a la 
restauració i neteja de les facanes dels edificis mit- 
jancant les tecniques i productes adequats, a fi de 
mantenir en bon estat de conservació i ornament pú- 
blic els valors urbanístics, ambientals i estetics del 
sector i també les finques mateixes. 

c) La restauració, modificació o substitució dels ele- 
ments que componen les facanes de l'espai lliure inte- 
rior de la mansana tindri caracter unitari i no podra 
alterar ni la tipologia ni la configuració de les solu- 
cions originals. 

21.5. Elements sobreposats a les facanes. Per a la 
col~locació de tendals, retols, elements publicitaris i 
decoratius a les facanes, les intervencions hauran 



d'atendre's a allo que es disposa en l'article 95.2 de 
les Ordenances metropolitanes d'edificació, a les orde- 
nances específiques de la materia i, a més, a les condi- 
cions i regles particulars següents: 

a) Els tendals hauran de ser plegables, de lona o de 
teixits similars i, per la seva disposició, forma, color i 
mida, s'integraran a l'edifici en el qual s'incorporen. 

b) Només es permetra la col~locació de marquesines a 
les plantes baixes quan, pel disseny, materials, propor- 
cions i transparencia, s'integrin en la composició de 
l'edifici sense desfigurar-ne la imatge ni ocultar-ne 
elementsdecoratius o estructurals. 

C) Sobre les facanes dels edificis que constitueixen 
aquest Sector de conservació o des d'aquestes faganes 
no podran disposar-se altres elements publicitaris que 
els permesos en l'article corresponent de I'Ordenanca 
de publicitat. En tot cas, no s'admetran retols sortints 
respecte al pla de facana. 

d) Queden prohibits els aparadors avancats sobre la 
via pública i, també les terrasses tancades adossades 
als edificis. 

e) Els vetlladors i les marquesines situats a la via pú- 
blica estaran dissenyats de manera que no amaguin la 
visió dels edificis del seu entorn. 

21.6. Requisits del projecte tkcnic. 

a) Les sol.licituds de llicencia per a actuacions arqui- 
tectoniques en el Sector de conservació que requerei- 

xin un projecte tkcnic hauran de complir allo que s'es- 

I tableix a aquest respecte en les disposicions generals i, 
en particular, les prescripcions següents: 

Memoria justificativa de la solució proposada en el 1 projecte tecnic, la qual inclouri una valoració dels ele- 
ments arquitectonics estetics i constructius que 1 s'hagin adoptat. 
Plhnols a escala 1:50 que continguin les facanes 

1 principal i posterior de l'edifici i les dels edificis li- 
1 mítrofs. 

Seccions que mostrin el perfil transversal de l'edifici 1 projectat i dels edificis limítmfs. 
Reportatge fotogrhfic en color. 
En aquests projectes haurh de constar la naturalesa, 
qualitat i color o colors dels materials que s'empraran 
a la fagana, i es podran rebutjar els que, segons el 1 parer de 17Ajuntament, no s7adaptin a l'ambient del 
sector que hom tracta de conservar. 

b) La concessió d'una llicencia d'enderrocament es- 
l tara condicionada a la presentació de la documentació 

següent, amb la finalitat de testimoniar documental- 
ment l'edifici existent: 

Plhnol detallat de les faqanes, plantes i seccions a es- 

~ cala 1: 100. 
Reportatge fotogrhfic complet de l'obra existent. 

c) En cas de niina o enderrocament total o parcial 
d'un immoble del Sector, la propietat esta obligada a 
allb que s'estableix en els articles 10.3 i 12 d'aquesta 
Ordenanca per als edificis catalogats. 



21.7. Estudis de detall. En el Sector de conserva- 
ció caldrh redactar estudis de detall en els casos se- 
güents: 

a) Per adequar el perfil del segon cos elevable situat 
més enrere, si aixh fos posible, i demostrar la seva in- 
tegració en l'entorn de l'edificació. 

b) Quan la conservació global o parcial d'edificis d'in- 
teres arquitecthnic aconseili de buscar una nova orde- 
nació volumetrica per a l'edifici o el seu entorn, que 
millori subtancialment la directa aplicació d'aquesta 
Ordenanca. 

c) En proposar projectes que, per motius justificats, 
necessitin un regim d'usos, un tractament compositiu, 
una redistribució de l'espai lliure de l'interior de man- 
sana definit en I'article 20.2.e), o una utilització de 
materials no previstos en aquesta Ordenanca. 

21.8. Comissió tkcnica per al manteniment i mi- 
llora de 1'Eixample. L'Alcaldia, a proposta del respon- 
sable de l ' h e a  d'urbanisme, nomenara una Comissió 
tecnica per al manteniment i millora de l'Eixample, la 
competkncia i objectius de la qual seran: 

a) Interpretar, en cas de dubte o imprecisió, el sentit 
propi de les disposicions d'aquesta subsecció tercera. 

b) Informar preceptivament les sol-licituds d'enderro- 
cament d'edificis emplacats dins el Sector de conser- 
vació, amb sujecció als criteris establerts en aquest 
article. 

c) Conkixer els expedients de declaració de niina, els 

d'inclusió en el Registre de solars, i també pronunciar- 
se sobre els expedients govematius d'enderroc a l'em- 
presa de la LAU dels edificis emplacats en aquest 
Sector de conservació. 

d) Informar i valorar els projectes quan no s'ajustin als 
requisits de tipus compositiu i formal assenyalats en 
aquest article, i autoritzar solucions diferents a les re- 
gulades, en funció de les circumstincies concurrents 
en cada cas, i sempre dins els criteris generals de pro- 
tecció i conservació del Sector de conservació expo- 
sats en aquesta Ordenanca. 

e) Informar l'interes artístic d'espais, jardins, edificis i 
1 elements en funció dels seus valors compositius, tradi- 
1 cionals o histhrics, i proposar, si escau, d'incloure'ls 

en la relació del Cataleg per tal de garantir-ne la pre- 
l servació . 

f) Informar preceptivament els recursos de les denega- ~ cions de llickncies basades en criteris estetics o com- 
positius. 

l 

! g) Proposar les modificacions que hom cregui perti- 
nents de les disposicions contingudes en aquesta sub- 

/ secció tercera, mirant al seu perfeccionament. 

h) Coneixer totes i cadascuna de les qüestions sirnilars 
a les exposades que puguin plantejar-se, com també 
formalitzar els informes pertinents amb vista a la pro- 
tecció, manteniment i millora del Sector de conserva- 
ció. 

La Comissió podri sol-licitar I'assessorament de re- 
presentants á'altres hrees municipals i de persones o 



tecnics experts quan així ho requereixi el carhcter es- 
pecífic o singular de la materia tractada. 

El decret de constitució de la Comissió esmentada deter- 
minad el nombre dels seus membres, la majoria dels 
quals haurh de correspondre, en tots els casos, a 
1'Administració municipal, el seu reglament funcional i la 
concreció de les entitats ciutadanes que la compondran. 

La Comissió de l'Eixample, en el termini d'un 
any a partir de I'aprovació definitiva d'aquesta 
Ordenanca, elaborara la relació d'aquells edificis exis- 
tents en el Sector de conservació que, havent estat 
constniits amb posterioritat a I'any 1932, posseeixin 
valors arquitecthnics o artistics que pel seu interks en 
facin necessbia la protecció; i promourh la seva inclu- 
si6 en el Cataleg del patrimoni arquitectónic histhrico- 
artístic de la ciutat de Barcelona. Aquesta relació 
s'estendra a la resta d'edificis d'interes del Conjunt 
especial de l'Eixample, independentrnent de la data de 
construcció. 

En l'ambit de l'Eixample, definit en aquesta 
Ordenanca, atenent les diverses característiques, que- 
den complementats els articles 225, 228, 230, 242, 
243, 244, 245, 303 i 327 de les Normes urbanístiques 
metropolitanes, i també els articles 11, 18 i 23 de 
1'Ordenanca metropolitana de rehabilitació. 

Queda modificat, així mateix, l'article tercer de 
1'Ordenanca de Protecció del Patrimoni. 

Article 3r. El redactat actual tindra d'ara endavant la 
forma següent: 

1. La protecció dels edificis i monuments individual- 
ment catalogats serh clara pel que fa al seu significat 
en cada situació concreta i, amb aquest prophsit, es- 
tara referida a un dels models de protecció següents. 
Quan la catalogació no especifiqui un nivell concret, 
hom entendrh que la protecció és la corresponent al ni- 
ve11 c, llevat d'aquells que siguin declarats monu- 
ments histhrico-artístics o béns d'interes cultural, la 
protecció dels quals és, aleshores, total. 

Nivell a. Protecció dels edificis de carhcter singular 
que, pel seu gran valor arquitecthnic, són considerats 
com a monuments. La protecció és total i les actua- 
cions de restauració en cap cas no suposaran aporta- 
cions de reinvenció o de nou disseny. 

Nivell b. Protecció d'aquells edificis de valor singular 
inclosos en el nivell anterior, en els quals s'ha perdut 
la coherencia unitaria genuina a causa d'intervencions 
sobre la construcció original, d'un procés de degrada- 
ció o d'un canvi d'ús irreversible. Les actuacions per- 
meses seran les de retauració dels seus valors 
primitius mitjancant prejectes unitaris de reforma i 
restauració. 

Nivell c. Protecció dels edificis el valor dels quals es 
troba, principalment, en l'estructura tipolhgica, reflecti- 
da exteriorment en la facana i en la disposició dels ele- 
ments comuns (vestíbul, caixa de l'escala, estructura, 
etc.), aue són les ~ a r t s  protegides; la resta de l'edifici 
serh susceptible d'actuacions de rehabilitació que man- 
tinguin o revaloritzin els elements comuns esmentats. 



Nivell d. Protecció dels edificis el valor dels quals és, 
fonamentalment, la solució de les facanes. En tot cas, i 
amb independencia de l'obra a realitzar, adhuc la 
substitució total de I'edificació, sera obligat el mante- 
niment de les facanes i dels elements estructurals que 
les consoliden. 

Nivell e. Protecció dels elements d'interks que, d'una 
manera zona1 o puntual, són a l'edifici. Es protegeixen 
específicament aquells elements o zones. En aquests 
casos, caldra traslladar-los o integrar-los a la nova edi- 
ficació si es produeix la total substitució de I'edifica- 
ció que els dóna suport. 

2. Els conjunts o perímetres urbans objecte de protec- 
ció es classifiquen, a aquest efecte, en els tipus se- 
güents: 

Tipus 1. Aquells que són objecte de protecció integral, 
és a dir, en els quals les mesures de defensa i protec- 
ció atenyen la totalitat dels edificis del conjunt, com 
també les places, carrers i elements urbanitzables in- 
closos en el perímetre. En tot cas, hom estimara que hi 
són compresos els designats com: "racó, placa, carrer, 
bam o conjunt histbrico-artístic", d'acord amb la le- 
gislació específica. 

Tipus 11. Aquells en els quals la protecció es redueix a 
la situació, volum i alcaria dels edificis, als murs i tan- 
ques que els Limitin, i a les entrades i vestíbuls. 

Tipus IV. Aquells que són objecte de protecció sota el 
criteri de conservació ambiental d'un perímetre deli- 
rnitat. 

Tipus V. Aquells que són objecte d'una normativa es- 
pecífica, sigui en aquesta Ordenanca, sigui a través de 
plans especials de protecció. 

Tipus m. Aquells en els quals la protecció ateny sola- 
ment les facanes, considerant com a tals tots els para- 
ments d'un edifici visibles des de la via pública o des 
de l'espai lliure interior de la mansana. 




