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1. OBJECTIUS: 

La Modificació del Pla General Metropolità per a la Renovació de les Àrees Industrials del Poblenou (Districte d’activitats 
22@bcn) es va aprovar el juliol de l’any 2000 amb l’objectiu principal dur a terme la renovació urbana, econòmica i social de 
200 hectàrees qualificades d’usos industrials al Poblenou (22a), tot mantenint el seu caràcter productiu per a destinar-lo al 
desenvolupament d’activitats intensives en coneixement. 

L’MPGM 22@ va suposar també el reconeixement dels 4.500 habitatges existents en l’àmbit que des de l’any 1953 es trobaven 
en situació de disconformitat, 3.535 dels quals es troben en fronts consolidats. 

El fet d’haver passat gairebé 20 anys des de la seva aprovació ha permès recollir les experiències i coneixements dels diferents 
agents implicats en aquest procés de transformació urbanística.  

L’objectiu del present document és valorar el desenvolupament de l’MPGM22@ i plantejar els criteris futurs de la transformació. 
S’incidirà, de manera especial en aquells aspectes que han estat objecte de debat en el marc del procés de participació 
ciutadana “Repensem el 22@” dut a terme en els darrers mesos i que ha donat com a fruit el “Pacte cap a un Poblenou amb un 
22@  més inclusiu i sostenible” (novembre de 2018) així com en base a l’experiència del treball multidisciplinari realitzat durant 
aquests anys. 

Aquest document conté criteris generals i línies de treball que hauran de concretar-se en diferents instruments de planejament, 
d’acord amb els següents principis: 

 Definir criteris d’ordenació per a les àrees pendents de desenvolupament atenent als nous requeriments urbans i socials 
amb una aposta per intensificar la presència de l’habitatge protegit. 

 Posar en valor les traces, teixits i edificacions històriques. 

 Atendre a les especificitats de la trama menuda identitària: teixits residencials preexistents, edificis industrials 
consolidats.   

 Enllaçar i potenciar els elements d’estructura urbana d’escala general que ja estan plantejats i en diferent nivell de 
desenvolupament. 

 Incorporar activitats “@”, d'acord amb els nous eixos de promoció econòmica i per donar suport a polítiques de 
creixement inclusiu, que promoguin l’economia verda i circular, i donin resposta a les necessitats de l’industria 4.0 i al 
moviment maker. 

 Estudiar àmbits de transformació de mida superior a l’illa per tal de plantejar ordenacions amb lògica de conjunt dins 
l’estructura urbana general amb la possibilitat d’obtenir peces de cessió de mida gran. 

 Promoure i reforçar, d’acord amb els objectius estratègics del Compromís ciutadà per la sostenibilitat, els aspectes 
ambientals en totes les seves vessants i per a les diferents fases de la renovació urbana així com aquells aspectes 
relacionats amb la configuració de l’espai públic i les infraestructures. 

 Actualitzar i revisar amb criteris de sostenibilitat urbana i  de pacificació viària el PEI 
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2. SÍNTESI PROCÉS PARTICIPATIU REPENSEM EL 22@: 

L’Ajuntament de Barcelona, impulsa el procés participatiu “Repensem el 22@” amb l’objectiu de repensar col·lectivament entre 
la ciutadania i els agents socials i econòmics del territori una estratègia conjunta davant dels actuals reptes socials, econòmics i 
urbanístics del Poblenou i el 22@.  

El procés “Repensem el 22@” ha acumulat la participació de més de 1.000 persones en les diverses activitats presencials i 
digitals mitjançant la plataforma “Decidim. Barcelona”. Del procés participatiu n’ha sorgit una “Diagnosi ciutadana” de 35 
necessitats i un conjunt de 48 “Propostes ciutadanes” que aborden els àmbits de l’habitatge, comerç, equipaments, patrimoni, 
espai públic, mobilitat i l’economia en oficines i naus.  

Els resultats del procés s’han concretat en una proposta de desenvolupament tècnic i concreció dels resultats en instruments i 
programes municipals. A data de 19 de novembre de 2018 han quedat validats per tots els agents socials, veïnals i econòmics 
que formen part de la Comissió de seguiment amb la signatura del Pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i 
sostenible”. 

FITXA TÈCNICA 

Àmbit de participació: El conjunt dels barris del Poblenou i del Maresme 

Durada: 07/10/2017 - 30/06/2018 

Grup promotor/Comissió de Seguiment:  

Comissió Ampliada 22@ (Districte de Sant Martí, Direcció Àrea Ecologia Urbana i Mobilitat, Regidoria d'Empresa i Turisme i representants de diferents 
agents veïnals, institucionals i econòmics del territori: Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Taula Eix Pere IV, Associació 
d'Empreses 22@Network, Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, Poblenou Urban District, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de 
Catalunya; Universitat Pompeu Fabra, Fundació b_TEC Campus Diagonal Besòs, Consorci del Besòs, i Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 

Responsable tècnic Ajuntament: Districte Sant Martí i Direcció de Democràcia Activa 
Suport en dinamització tècnica: Col·lectiu Punt 6 

Objectius: 

1. Una diagnosi ciutadana dels actuals reptes i necessitats que té per davant el barri del Poblenou en el seu conjunt en l'àmbit 
del 22@ a nivell social, econòmic i urbanístic. 

2. Una proposta estratègica ciutadana conformada per propostes d'actuació, mesures i accions en els àmbits social i cultural, de 
l'economia i de l’urbanisme i la mobilitat. Concretament vinculades a: (1) mesures urbanístiques de modificació del Pla 
General Metropolità, principalment zones 22@ no transformades i/o no reparcel·lades; (2) mesures d’impuls de l’activitat 
econòmica que es consideri estratègica; i (3) mesures d’impuls de programes i serveis municipals a desenvolupar en els 
espais de titularitat pública. 

3. Una relació d’instruments i programes municipals que donin resposta a la diagnosi i proposta ciutadana sorgides del procés i 
validades per la Comissió de Seguiment del procés participatiu en forma d’acord “Cap a un Poblenou amb un 22@ més 
inclusiu i sostenible”. 
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Fases del procés participatiu: 

Fases del procés participatiu 

I. Informació II. Debat: Diagnosi III. Debat: Propostes IV. Retorn  

Octubre-Desembre Gener-Febrer Març-Maig Juny 

Jornada inicial (7O) 

Taula rodones de debat: 
Balanç Urbanístic (31O) 

Balanç Social (7N) 

Balanç Econòmic (30N) 

Consells de Barri: 
Parc i Llacuna (9O) 

Provençals-Maresme (23O) 

Poblenou centre (20N) 

Difusió informació i balanç: 
Què és el 22@? 

Estat d’execució del 22@ 

Enquesta ciutadana (9G): 

Decidim. Barcelona  

Estands presencials 

Recorreguts quotidians de 
reconeixement:  
Barri de la Plata (27G) 

Can Ricart-Diagonal (29G) 

Bogatell i Trullàs (31G) 
Pere IV i Maresme (2F) 

Sessions d’identificació de 
propostes: 
Col·lectius socials (Joves, Gent 
gran, Dones, Diversitat funcional, 
Comerç, Cultura, ESS, Empreses 
@, Makers, Escoles i instituts) 

Obertes al veïnat (19/20-A) 

Decidim. Barcelona (suport 
propostes) 

Jornada final de priorització de 
propostes (26M) 

Difusió pública dels resultats i 
del procés: 

Comunicació  /xarxes  

Consell de Districte/ Consells de 
barri 

2.1. Diagnosi ciutadana del 22@ 

A partir de les diverses accions participatives desenvolupades en la fase II “Diagnosi ciutadana” s’identifiquen diverses 
qüestions vinculades a necessitats i problemàtiques socials, econòmiques i urbanístiques. Entre elles, l’enquesta de diagnosi 
ciutadana contestada per 809 persones plantejava que puntuessin de 0-10 la valoració que feien dels 17 anys del pla 22@: la 
mitjana total ha resultat de 5’003 amb una distribució segons veïnes (4,86), treballadores (5,75) i persones que ni  viuen ni 
treballen (5,25); i segons homes (4,97) i dones (5,06).  

A continuació es presenta una síntesi de les 35 principals necessitats identificades:  

Model de barri i estructura urbana: 

1. Existeix un desconeixement generalitzat sobre el desenvolupament del pla urbanístic 22@. 

2. El model urbà 22@ amb la seva tipologia d’edificis (oficines i hotels) no cohesiona els barris i impedeix el 
desenvolupament de la vida quotidiana. 

3. Les zones de Bogatell, Provençals i Maresme són les que menys s’han transformat i la seva paràlisi impedeix la 
vida quotidiana.  

4. L’impacte d’alçades i contrast arquitectònic de les noves edificacions 22@ (Diagonal-Glòries i Diagonal-Selva de 
Mar) amb l’entorn no afavoreix la identitat i cohesió dels espais.  
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33,3

68,7

35,2

67,1 60,5

17,0 5,6
36,4 66,7 37,4
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Tipus d'activitat a promoure?
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Treballadors/es
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El 22@ ha satisfet les necessitats 
d'ocupació i comerç del teu barri? 

(veïnat/treballadores)

Sí Parcialment No Ns/Nc

Equipaments socials i de trobada veïnal: 

5. Existeix una gran quantitat de solars abandonats de llarga durada per tot el territori.  

6. Manca d’equipaments de proximitat de tot tipus i sense resoldre l’accessibilitat universal 

7. Can Ricart és un espai de propietat municipal en degradació i desús. 

8. Risc d’aïllament social del veïnat resident en zones industrials buides (habitatge no consolidat). 

9. Risc d’exclusió social del veïnat resident en assentaments industrials i solars.  

Patrimoni industrial i memòria col·lectiva: 

10. Necessitat de protecció del patrimoni industrial i cases baixes per la seva història i entorn.  

11. L’obertura prevista del carrer Marroc preveu eliminar la Plaça del Sagrat Cor considerada un lloc de memòria 
històrica del barri.  

12. Necessitat de rehabilitació del patrimoni físic i que els usos no siguin privatius i no desvirtuïn l’edifici. 

13. Necessitat de reconèixer socialment la memòria veïnal mitjançant nomenclàtor i/o tòtems.  
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Cal protegir el patrimoni històric i 
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Sí No Ns/Nc
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Quins usos podria tenir el patrimoni?
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Necessitats d’ocupació i comerç: 

14. Desaparició comerç de proximitat afectat per la transformació urbanística i grans superfícies comercials  

15. Inestabilitat de l’economia de barri en naus (petits tallers, artistes, artesans i makers).  

Activitat en edificis construïts del 22@: 

16. Continuar promovent l’activitat de noves tecnologies i innovació en les zones 22@ transformades on ja hi ha 
edificis d’oficines construïts.  

17. Necessitat de regular l’elevada activitat econòmica hotelera i d’oficines.  

Activitat en naus preexistents al 22@: 

18. Necessitat de plantejar nous usos econòmics a naus preexistents adaptant la normativa i equipaments a 
iniciatives d’economia social i solidària, tallers makers i de gra petit.  

19. Necessitat d’adaptar normativa d’activitat econòmica i llicències d’activitat a l’espai públic que facilitin l’activitat 
cultural i artística.  

20. Inici carrer Pere IV com a potencial eix per a acollir activitats a les plantes baixes.  

21. Conflicte amb l’oci nocturn a la zona de Bogatell.  

Habitatge: 

22. Existeix baixa densitat i quantitat habitatge a les zones 22@ generant espais buits i sense vida.  

23. Protecció de l’habitatge veïnal davant el fenomen de “mobbing” immobiliari especulatiu.  

24. Revisar l’afectació i consolidar els habitatges de cases baixes i el conjunt dels passatges (p.e. Aymà, Coll, Taulat, 
Treball, Foret) que donen identitat al barri a més de tenir en consideració a la gent que hi viu i al patrimoni de 
cases obreres i més antigues. 

25. Necessitat d’habitatge públic de lloguer per a fer front al context de gentrificació en les zones 22@ i poder garantir 
que la gent jove no hagi de marxar. 
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Urbanisme i usos de l’espai públic: 

26. Percepció de (in)seguretat per la manca d’activitats de barri i il·luminació.  

27. L’espai públic dins de les illes 22@ dedicades a zona verda és residual i ubicat a les entrades dels grans edificis, 
en cantonades o entre edificis a l’ombra.  

28. El mobiliari de l’espai públic no acostuma a estar pensat per a les necessitats de la gent.  

29. L’equipament de Can Ricart és de difícil accés i el Parc del Centre esdevé una barrera.  

30. Necessitat de més natura a la zona Provençals i Maresme on ha desaparegut el passat agrícola.  

Mobilitat: 

31. Necessitat de més mitjans de transport públic per millorar la connectivitat amb la ciutat.  

32. L’obertura de carrers (Marroc, Bolívia) han millorat la mobilitat i connexió dels barris, en zones abans 
incomunicades que excloïen i feien de barrera.  

33. L’estat de les voreres de la majoria de zones no transformades estan en degradació impedint l’accessibilitat a 
persones amb mobilitat reduïda, amb cotxets de nadons i carros de la compra.  

34. Necessitat de pacificació dels carrers per a recuperar espai públic per a la vida quotidiana.  

35. El projecte de la Superilla es valora positivament perquè ha afavorit les relacions entre la gent del barri però 
negativament per la planificació.  

 
2.2 Propostes Ciutadanes “Repensem el 22@” 

A partir de les accions participatives desenvolupades en la fase III “Debat: propostes” es resolen les necessitats 
identificades en la fase anterior. A continuació es presenta una síntesi de les 48 propostes consensuades:  

Model general: 

1.1 Plantejar un model urbà dirigit a crear vida de barri. Modificar el planejament urbanístic per a garantir una mixtura i 
diversitat d’usos i activitats: augmentar densitat habitatge, comerç de proximitat i equipaments perquè no es creïn 
zones monofuncionals.  

1.2 Reconvertir la marca 22@ a una nova marca més vinculada amb el barri, amb l’economia solidaria, de la cultura i 
dels makers que se centri en les persones i el barri.  

1.3 Crear una oficina de gestió i informació sobre les zones 22@.  

1.4 Revisar el planejament transformat no executat i revisió del pla d’usos del 22@.  
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Habitatge:  

2.1 Promoure l’habitatge públic de lloguer.  

2.2  Promoure l’habitatge social/accessible.  

2.3 Preservar passatges, cases baixes i antigues. Consolidar per planejament urbanístic els fronts d’habitatges pre-
existents (passatges, cases baixes i antigues).  

2.4 Promoure l’habitatge cooperatiu.  

2.5 Permetre l’habitatge en plantes baixes i l’estructura de cases taller.  

Equipaments:  

3.1  Promoure equipaments públics de proximitat anticipant les necessitats socials, davant la previsió d’augment 
d’habitatge i considerant els dèficits històrics de les zones. 

3.2 Promoure Can Ricart com espai central per al nou model.  

3.3  Promoure equipaments públics de promoció de la cultura.  

3.4  Promoure equipaments públics de promoció d’economia amb compromís social i pro-comú.  

3.5  Complir amb la normativa d’accessibilitat universal en tots els equipaments.  

3.6  Garantir la cobertura de necessitats bàsiques de les persones que viuen en assentaments.  

Comerç:  

4.1  Promoure l’ús comercial de proximitat en plantes baixes. Modificar el planejament de diverses zones actualment 
amb poca vida: zones transformades 22@, barris de la Plata i Trullàs, eix Pere IV, Maresme, Cristòbal de Moura).  

4.2  Bonificar el lloguer de locals per a economia de proximitat condicionada al retorn social.   

4.3  Repercutir els impostos a Centres Comercials al lloguer de locals.  

4.4  Promoure un mercat de proximitat/de plaça en zones buides.  

Patrimoni:  

5.1  Preservar els edificis històrics/antics i el patrimoni paisatgístic industrial.  

5.2  Reduir les alçades d’edificació. Modificar el planejament per evitar noves altes volumetries amb fort impacte i 
sense integració a l’entorn que generen grans ombres i desvirtuen la identitat del barri.  

5.3  Compensar amb permutes de sòl/edificabilitat els solars contigus a Can Ricart.  

5.4  Preservar la Plaça del Sagrat Cor.  

5.5  Recuperar la memòria històrica mitjançant panells explicatius.  

5.6  Recuperar la memòria històrica mitjançant nomenclatura de carrers i equipaments.  
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Activitat econòmica a les zones d’edificis d’oficina 22@ (zones transformades): 

6.1  Atraure empreses de les noves tecnologies a oficines 22@ condicionada al retorn social.  

6.2  Bonificar l’accés de pimes de noves tecnologies a les zones transformades d’oficines 22@.  

6.3 Promoure activitats a les plantes baixes de la zona transformada.  

Activitat econòmica a les zones de naus industrials (zones no transformades): 

7.1  Obrir els usos i llicències d’activitat econòmica condicionades a clàusules d’eco. solidària i circular.  

7.2  Bonificar el lloguer de naus per a desenvolupar-hi economia solidària, circular i cultural.  

7.3  Regular l’activitat de pimes que adeqüin i preservin naus industrials. 

7.4  Regular els usos d’activitat econòmica per evitar més hotels.  

7.5  Regular els usos d’activitat econòmica per evitar més gasolineres.  

7.6  Promoure un oci nocturn sense molèsties ni violències.  

Activitat a les zones de solars: 

8.1  Incrementar les zones verdes al barri del Maresme i Provençals.  

8.2  Bonificar el lloguer per a l’aprofitament de solars per a projectes socials.  

8.3  Sancionar a propietaris que mantinguin solars en desús o en mal estat.  

8.4 Promoure les qualitats de l’espai públic i ús veïnal a les zones transformades, i tenir cura del fibrociment com a 
mesura de salut pública. 

Espai públic:  

9.1  Incrementar la il·luminació pública en les zones de fàbriques i oficines.  

9.2  Millorar l’estat de les voreres.  

9.3  Promoure un model sensible amb l’activitat cultural al carrer i amb el veïnat.  

9.4  Promoure criteris arquitectònics ecològics i sostenibles en el disseny d’edificis.  

9.5  Augmentar el servei de vigilància nocturna a les zones industrials i d’oci nocturn.  

Mobilitat: 

10.1  Ampliar la pacificació del casc antic del Poblenou cap a c/Bilbao i c/Llacuna.  

10.2  Reduir les barreres urbanes per afavorir la connexió entre barris.  

10.3  Ampliar el servei d’autobús no ortogonal que resolgui necessitats de la gent gran.  

10.4 Unir les línies del Tramvia per la Diagonal.  

10.5 Ampliar carril bicicleta per Pere IV i Diagonal. 
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2.3 Pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible”: 

Els resultats del procés s’han concretat en una proposta de desenvolupament tècnic i concreció dels resultats en instruments i 
programes municipals resultat de les conclusions i propostes del procés “Repensem el 22@” i del grups de treball de la 
Comissió Ampliada 22@ coordinada per la Fundació BIT. Aquesta proposta, a data de 19 de novembre de 2018, va quedar 
validada i signada per tots els agents socials, veïnals i econòmics que formen part de la comissió. A continuació es presenta la 
síntesi dels diferents instruments i programes municipals acordats en el pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i 
sostenible”:  

Habitatge i model urbà de barri: 

1. Modificació del Pla General Metropolità (PGM) a Provençals del Poblenou i el Maresme (zona 22@ nord). 
2. Modificació del Pla General Metropolità (PGM) al Bogatell, Tullàs i la Plata del Poblenou. 
3. Posicionament de l’Ajuntament de Barcelona com a propetari. 

Economia de la innovació i social i solidària de proximitat: 

4. Programa d’innovació en habitatge i mobilitat sostenible. 
5. Revisió del pla d’usos del districte de Sant Martí.  
6. Modificació de la normativa d’activitats per a espais industrials no transformats. 
7. Impuls dels programes d’activació, bonificació i sanció d’espais en desús; de patrimoni ciutadà en la cessió 

d’espais municipals; i d’impuls de l’economia cooperativa, social i solidària al Poblenou. 
8. Segell de qualitat empresarial.  

Patrimoni i equipaments socials i culturals: 

9. Revisió del Pla especial del patrimoni industrial del Poblenou. 

10. Projecte “redefinició de Can Ricart i el Parc del centre del Poblenou”. 

11. Projecte “Pere IV. L’eix del patrimoni, la cultura i la creativitat”. 

12. Programa de transformació i gestió d’edificis industrials consolidats. 

13. Programa d’ajuts a la rehabilitació del patrimoni industrial. 

14. Programa de memòria històrica del Poblenou. 

15. Guia de criteris d’ordenació urbanístics i arquitectònics al Poblenou. 

Ecologia i sostenibilitat: 

16. Nou Pla Especial d’Infraestructures (PEI). 

17. Projecte “Cristòbal de Moura. El carrer verd”. 

 

Governança i participació: 

18. Consolidació de l’òrgan de governança i coordinació. 

19. Implementació d’una oficina tècnica i de gestió pública. 
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2.4 Governança 

La concreció i adaptació del desplegament de la MPGM del 22@ requereix d’un model de governança que vetlli tant per la 
transformació física d’un territori com en l’impacte econòmic i social a mitjà i llarg termini,  més enllà dels moments inicials dels 
projectes o a procediments establerts per llei. En aquest sentit, per a garantir que els projectes es van ajustant a les necessitats 
canviants de la societat i que la ciutadania s’apropiï de la transformació del seu entorn, és necessària la consolidació del model 
de governança que ha regit el procés participatiu “Repensem el 22@” implicant als diversos agents de l’anomenada “quàdruple 
hèlix” (sector públic, ciutadania i entitats, acadèmia i sector privat). 

Concretament, i tal i com es va acordar en el pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible”, el model de 
governança es regirà a partir de la Comissió ampliada del 22@, liderada per l’Ajuntament de Barcelona, i que inclou el conjunt 
d’agents implicats en l’àmbit 22@ dels barris del Poblenou i del Maresme i preveu la realització de processos de participació 
ciutadana sempre que es consideri oportú 
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3. ANTECEDENTS 

3.1 Síntesi de l’evolució urbana del Poblenou: 

Durant segles els terrenys que ocupa el Poblenou van ser terrenys plens de maresmes insalubres, aiguamolls i llacunes. El 
primer nucli habitat va començar a formar-se durant el segle XII a l'entorn de l'església de Sant Martí Vell, a la vora de la via 
romana que conduïa al Vallès i al seu voltant es van edificar algunes masies que no van arribar a formar mai un territori 
compacte. 

Atesa l’abundància d’aigua dolça es va consolidar com a territori agrícola durant l’edat mitjana. Alguns topònims del barri 
descriuen perfectament el tipus de terreny com són la Llacuna, el Joncar o el Taulat. 

La industrialització del Poblenou es va iniciar a mitjans segle XVIII amb la instal·lació dels “prats d’indianes” que pertanyien a 
manufactures del sector tèxtil situades a la ciutat de Barcelona. El procés de fabricació comprenia quatre fases diferenciades, 
de les quals l’operació de blanqueig dels teixits necessitava cada cop més espai i aigua. Per aquest motiu, els industrials 
barcelonins van trobar a Sant Martí el lloc ideal per ubicar-se. Posteriorment els prats d’indianes van començar a atreure altres 
fases del procés productiu. 

Amb el dessecament de les llacunes i aiguamolls, les millores de la carretera de Mataró i el traçat del camí litoral va augmentar 
la superfície destinada a espais industrials i es van crear les condicions idònies per a l’establiment de les primeres grans 
indústries.  

L'estació del tren del barri de Poblenou formava part de la línia del Maresme, també anomenada tren de la costa, que va ser el 
primer trajecte ferroviari de l'estat entre Barcelona i Mataró obert l'any 1848. Aquesta línia es va dedicar inicialment a 
mercaderies i posteriorment a passatgers. Aquest traçat ferroviari va donar al Poblenou una gran capacitat de transport però 
també un paisatge industrial molt dur. 

A la segona meitat del segle XIX l’evolució tècnica industrial i l’aparició del vapor com a nova font d’energia, van afavorir la 
concentració productiva en espais de grans dimensions i va motivar el trasllat de les manufactures fora de la ciutat 
emmurallada. A partir de 1846 es va prohibir l’obertura de noves fàbriques a Barcelona. L’abundància d’aigua del subsòl, la 
proximitat del port i del tren, van atreure indústries dels sectors tèxtil, químic i, posteriorment, d'alimentació i metal·lúrgiques; 
motiu pel qual el Poblenou va ser conegut com el "Manchester català. 

El Pla de l’Eixample Cerdà 1859 i l’agregació de municipis: 

L’any 1859 s’aprova el Pla de l’Eixample de Cerdà que estén la seva trama ortogonal sobre els terrenys del Pla de Barcelona, i 
sobre el municipi de Sant Martí de Provençals.  

Aquest traçat no tenia en consideració les nombroses preexistències d’aquest territori, atesa la seva dispersió. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament d’aquest municipi es va posicionar en contra des d’un inici. 

 

 

 

1859 Pla Cerdà. 

1718 Plan de Barcelone du fort de Montlouy, et leurs environs; 
ville capitale de la Catalogne. Beaurin.      
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L’any 1892, va entrar en vigor una nova Llei d’Eixample la qual obligava a iniciar un procés de legalització de les modificacions 
que havia patit l’antic projecte de Cerdà de 1859.  

L’any 1894, es van presentar dos plànols d’urbanització per al municipi de Sant Martí de Provençals. Un d’ells elaborat per 
l’arquitecte municipal de Sant Marti, Pere Falqués i l’altre elaborat per l’arquitecte Claudi Duran i Ventosa. 

Projecte Pere Falqués 1894: 

El “Proyecto general de deslinde entre la población interior y su ensanche con sujeción al nuevo plano de la urbanización de 
San Martí de Provensals”, de Pere Falqués, va incorporar algunes modificacions al Pla Cerdà, especialment pel que fa a les 
alineacions en aquells entorns on la implantació del Pla suposava una major dificultat.  

Són els casos de la de la carretera de Mataró-Pere IV, que en el pla Cerdà només es conservava en un tram, i en el que hi 
havia nombroses construccions existents, o la cruïlla de Diagonal amb Pere IV, on el Pla Cerdà preveia una gran plaça 
quadrada. 

Projecte general d’urbanització de les vies d’eixample de Sant Martí de 1894 

Aquest projecte va tenir com a objectiu la modificació del plànols de Cerdà, que tot prenent-los com a base va recuperar en tot 
allò possible les alineacions i construccions existents. També va suposar la legalització de totes aquelles construccions i 
modificacions urbanístiques que havien dut a terme. 

Agregació de municipis: 

L’any 1897 es van agregar a Barcelona sis dels municipis limítrofs, entre els que es trobava Sant Martí de Provençals.  

El Pla Comarcal d’ordenació urbana i la seva zona d’influència, de l’any 1953: 

El Pla Comarcal de l’any 1953 introdueix com a instrument d’ordenació urbana el concepte de zonning, mitjançant la regulació 
dels usos del sòl i del volum edificatori per sectors diferencials, anomenats zones.  

D’acord amb aquest criteri es va establir la classificació d’usos i unes densitats màximes, unes condicions de volum, regulació, 
ocupació màxima, i ús del bloc aïllat.  

Es van definir un total de 39 zones diferents agrupades en: habitatge, zones mixtes, industrials, zones especials, parcs, zones 
verdes i zones rurals. 
 

 

 

 

 

 
  

1894 Projecte de Pere Falqués 

1953 Pla Comarcal. Plànol dels usos existents al Poblenou. 

13



 

El Poblenou, on fins aquell moment havien coexistit, encara que amb dificultats, l’habitatge i la indústria, va passar a ser un 
àrea anomenada de “Mediana indústria”, amb la clau 17.  

A partir d’aquest moment únicament es poden construir edificacions industrials de característiques determinades i ja no es pot 
construir nou habitatge en aquest àmbit. Els habitatges existents en aquest moment, queden en situació de disconformitat amb 
el planejament aprovat. 

Pel que fa a les ordenances municipals permetien per a la zona 17 l’ocupació total de la parcel·la, no hi havia limitació  quant a 
façana mínima, ni parcel·la mínima, no s’establia limitació quant a l’alineació i la regulació de l’edificació permetia una alçada 
de 24,40 m i PB+6 per carrers de fins a 20 m, i 27,45m i PB+7 per carrers superiors a  30m.  

El Pla General Metropolità de l’any 1976:  

El Pla General Metropolità de l’any 1976, va recollir les àrees identificades com a mitjana indústria pel Pla Comarcal de l’any 
1953 i els va assignar la clau 22a (industrial). 

Els habitatges existents, tots ells construïts amb anterioritat al Pla comarcal, s’inclouen novament en  aquesta clau urbanística 
amb usos exclusivament industrials, i per tant segueixen en la situació de disconformitat que els havia deixat el Pla Comarcal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22a Zona industrial 

22a Zona industrial 

 1976 Pla General Metropolità 
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En tractar-se d’una zona industrial són pocs els espais previstos pel planejament destinats a equipaments o espais lliures. El 
Pla general recull bàsicament algunes esglésies ja existents i la previsió d’alguna zona verda en l’entorn del cementiri del 
Poblenou. Els paràmetres edificatoris del Pla General per a la zona 22a són:  

 Edificabilitat 2,00 m²st/m² 
 Ocupació de parcel·la 90% 
 Usos industrials 

Els inicis de la renovació urbana 1987-2004 

A partir de l’any 1987 amb l’elecció de Barcelona com  a ciutat Olímpica es va iniciar la renovació d’una part de les zones 
industrials del Poblenou, en concret  la renovació del litoral per a la ubicació de la Vila Olímpica l’any 1992; l’obertura del darrer 
tram de la Diagonal  fins el mar finalitzada l’any 2004 i de l’av. Meridiana suposen la transformació de part de les zones 
industrials d’aquesta part de Barcelona.  

En l’any 2000 encara hi ha pendents de transformació 200 Ha de sòl qualificat d’industrial en el Poblenou. Aquest és el punt de 
partida de les transformacions previstes per l’ MPGM 22@ de l’any 2000. Els  plans urbanístics redactat arran de les 
Olimpíades  contemplaven gairebé en la seva totalitat l’edificació d’habitatge de mercat lliure: en l’obertura de la Diagonal, la 
Vila Olímpica, Diagonal Mar i Front Marítim. L’ MPGM 22@ va tenir com a objectiu principal, per una banda, preservar el 
caràcter productiu del barri tot adaptant-lo als nous usos; i d’altra banda es va determinar que la pràctica totalitat del nou 
habitatge generat seria de protecció. 
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3.2. L’MPGM22@: Principals objectius, determinacions i mecanismes de transformació 
 
A mitjans de la dècada dels anys 90 del segle passat es va fer palesa la necessitat d’una modificació del marc urbanístic dels 
sòls industrials del Poblenou. Alguns símptomes com ara l’estancament i degradació del teixit urbà, la tendència de la indústria 
urbana a desplaçar-se a altres indrets, la seva substitució per usos de vegades molestos pels veïns així com la manca de 
reconeixement urbanístic de l’important parc d’habitatge existent, feien imprescindible la reconsideració sobre las condicions 
normatives de l’àmbit. 

En aquest context, es van dur a terme dos avanços de planejament que establien  els criteris de la futura modificació basada, 
entre d’altres principis, en el manteniment del caràcter productiu del barri i en un model urbà de ciutat compacta i complexa, 
amb el reconeixement de l’habitatge existent i la creació de nou habitatge protegit, equipaments i zones verdes. 

 

  

Usos existents en l’any 2000 
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La Modificació del PGM va determinar els elements bàsics de la transformació i va propiciar amb el seu desenvolupament una 
renovació sostenible del territori des dels punts de vista urbanístic, econòmic i social, basada en un model de ciutat compacta i 
diversa.  

Des del punt de vista urbanístic, es pretenia donar continuïtat amb la ciutat central i integrar les diferents parts del barri. Així, 
mateix, es preveia un increment de la densitat, amb mixtura d’usos front a l’especialització funcional del territori, en una ciutat 
compacta. Per dur aquests objectius a terme, s’establien uns mecanismes de planejament i gestió flexibles que permeten una 
renovació progressiva en el temps, sobre la base d’un teixit existent. 

En l’aspecte econòmic, es va apostar per mantenir la vocació productiva de l’àrea, tot orientant-los cap a les noves activitats 
característiques de l’economia del coneixement. Cercant la concentració d’activitats lligades a centres de servei i decisió, 
disseny, gestió de continguts i informació, etc. Es tracta d’activitats d’un alt valor afegit però comparativament poc 
consumidores de sòl. 

La mixtura d’usos, la densitat i flexibilitat 

Convivència d’usos 

La complexitat urbana afavoreix l’intercanvi d’informació i crea una ciutat més sostenible, perquè permet viure a prop del lloc de 
treball, fomenta la cohesió social i afavoreix la vitalitat de l’espai públic durant tot el dia. L’MPGM estableix que cada pla derivat 
de renovació de sòls industrials per a noves activitats productives ha de generar espais per a equipaments, habitatges de 
protecció i zones verdes que contribueixen al desenvolupament social del Poblenou i incrementen la qualitat de vida.   

Densitat urbana  

La ciutat compacta afavoreix les sinèrgies entre els diversos agents urbans i propicia un ús més racional del sòl. El Pla supera 
la baixa densitat que caracteritza les zones industrials tradicionals i augmenta la edificabilitat del sector, d’acord a la posició de 
l’àmbit en relació amb la ciutat i el territori metropolità, centralitat que cal complementar amb densitat. Aquesta voluntat es 
tradueix en un increment de la edificabilitat neta del sector de 2 m²st/m²s a 3 o 3,2 m²st/m²s. L’increment de l’edificabilitat 
d’aprofitament privat (de 2 a 2,7) i el canvi d’ús s’associa al compliment de determinades obligacions: pagament de las quotes 
d’urbanització, obligatorietat de presència d’activitats @, cessions de sòl, etc.  

Flexibilitat 

A diferència dels plans urbanístics tradicionals, la normativa general no determina el resultat morfològic final de la 
transformació, és a dir, no estableix una ordenació detallada i precisa del territori, sinó que promou una renovació progressiva i 
adaptada a les característiques de cada part a través de planejament derivat. D'aquesta manera, el pla incentiva el 
desenvolupament d'intervencions de diversa magnitud i d'edificis de tipologies molt variades, que permeten donar resposta als 
requisits de qualitat, funcionalitat i representativitat dels seus diversos usuaris finals, i afavoreix la integració dels elements 
industrials d'interès en els nous projectes, amb la finalitat de preservar la memòria històrica del barri.  

El Pla 22@ ha estat dissenyat per permetre una renovació progressiva de les àrees industrials, de manera que aquestes 
puguin adaptar-se als diversos requeriments urbanístics, econòmics i socials de cada part del territori.  
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Els mecanismes de transformació 

En síntesi, l’MPGM del 22@ cerca la renovació del Poblenou industrial per tal d’assolir un teixit urbà compacte, amb diversitat 
d’usos, respectuós amb l’habitatge i que mantingui la seva vocació productiva. 

Per tal d’aconseguir aquests objectius l’MPGM 22@ va establir un nou marc urbanístic mitjançant l’establiment d’uns drets i 
deures comuns per als propietaris i la definició d’una sèrie d’instruments urbanístics de diferents escales i característiques. 

Aquest marc comú es resumeix molt succintament, pel que fa als sòls productius, en uns drets: la possibilitat d’ampliar els usos 
dels merament industrials a d’altres (terciaris, intensius en coneixement, etc.) amb un augment de l’edificabilitat; lligats a uns 
deures: la cessió a la ciutat de sòls per a habitatge protegit, zones verdes i equipaments. Quant als sòls d’habitatge existent, es 
reconeix l’ús, (a diferència del planejament anterior) si bé en dues situacions diferents, com a habitatge consolidat (no afectat 
per les eventuals remodelacions físiques i que amb determinades condicions permet alguns augments de volum per a habitatge 
protegit) i no consolidat que, en cas de remodelació física de l’àmbit on se situa, se suma a aquesta i dóna  dret al reallotjament 
dels titulars. 

Així doncs, a l’àmbit de l’MPGM 22@ tenim com a situació d’origen un sòl que, des del punt de vista urbanístic està regulat com 
a industrial i des del punt de vista de la seva realitat és divers i heterogeni que, d’acord amb un règim de drets i deures, pot 
assolir una situació urbanística més complexa a través d’algun dels instruments urbanístics previstos a l’MPGM a tal efecte. 

L’heterogeneïtat del teixit preexistent (tant pel que fa als usos, la morfologia, el règim de propietat o la situació urbanística) va 
fer necessari combinar el marc comú de drets i deures amb un ventall d’eines prou ampli com per portar-lo a la pràctica en 
teixits molt diferents. L’MPGM 22@ no proposa la forma final del procés ni obliga a un calendari rígid per a la seva execució. Al 
contrari preveu mecanismes flexibles tant pel que fa a la iniciativa, com a la calendarització i la forma final.  

És per aquesta doble raó, heterogeneïtat del teixit i flexibilitat, que l’MPGM 22@ defineix un ventall d’instruments urbanístics 
que permetin portar-lo a terme en situacions i àmbits diferents. Es tracta de plans derivats tant d’iniciativa pública com privada, 
tant d’àmbits grans (vàries illes) com petits (una sola parcel·la). 

Els instruments previstos en l’MPGM són els següents: 

 Plans predeterminats. Es tracta de plans d’iniciativa pública que corresponen a sis grans àmbits delimitats a la pròpia 
MPGM. Entre tots representen un 47% de l’àmbit del 22@. S’assoleix una edificabilitat final de 3,2 m²st/m²s, dels quals 0,3 
se cedeixen per a habitatge protegit i 0,2 per a serveis tècnics. Aquests plans comporten l’obligació de cedir un 10% del sòl 
de l’àmbit amb destinació a equipaments, a més de cedir-se sòl per dotacions de sistemes en funció del sostre d’habitatge, 
en concret per cada 100 m² d’habitatge s’han de cedir 31 m² de sòl (dels quals com a mínim 18 m² han de ser per a espais 
lliures i la resta per a equipaments). Alguns d’aquests plans han fixat  el seu desenvolupament progressiu mitjançant 
subsectors per als quals defineixen els paràmetres d’edificabilitat màxima i cessions mínimes. 

 

 

 

Plànol d’ordenació del Sector de Llull-Pujades-Llevant 

Imatge aèria del Sector de Llull-Pujades-Llevant 
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 Plans no delimitats (plans d’illa). L’MPGM fixa les condicions generals de desenvolupament però no predetermina la 
transformació d’aquests àmbits.  Amb àmbit, preferentment, d’una illa o mitja illa, es formulen per iniciativa privada de 
propietaris de, com a mínim, el 60% del sòl que es transforma. S’assoleix una edificabilitat final de 3,0 m²st/m²s dels quals 
0,3 se cedeixen per a habitatge protegit a més de cedir-se sòl per espais lliures i equipaments, amb les mateixes cessions 
de sòl que els plans predeterminats. 

 Plans de parcel·la de 2.000m². Tenen per objecte avançar la transformació d’un futur pla d’una illa en una de les seves 
parcel·les, la qual ha de tenir una superfície mínima de 2.000m². Els usos permesos són les activitats @ o el residencial 
(hoteler) i l’edificabilitat de 2,2m²st/m²s. 

 

 

 

 Plans predeterminats per l’MPGM22@ Esquema comparatiu dels usos i edificabilitats 
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 Pla d’edifici industrial consolidat. Es formulen per la transformació d’un edifici industrial que superi l’índex d’edificabilitat que 
s’assoliria en una operació de transformació (2,7 m²st/m²s), per tal de reutilitzar-lo per a nous usos, tot fent front a les 
càrregues i cessions de manera proporcional a l’aprofitament que es consolida. 

 Pla de reutilització d’edificis industrials d’interès. Per tal de destinar edificis industrials d’interès patrimonial i arquitectònic a 
habitatge no convencional. Comporta les corresponents cessions d’espai lliure i equipament. 

 Pla de front consolidat d’habitatge. Permet que les parcel·les intersticials situades en un front d’habitatges existent i 
consolidat es transformin per a destinar el nou volum edificable a habitatges protegits, tot fent cessions en funció del nou 
sostre que es destina a habitatge. 

Hi ha un criteri essencial que permet dividir aquests plans en dos grups: els plans de parcel·la i els plans de sector. En el primer 
cas la parcel·la que forma l’àmbit del pla es transforma sense haver d’arribar a un acord amb les propietats veïnes i fa front als 
deures urbanístics individualment. Els casos en que es poden dur a terme aquest plans estan fixats per la normativa (parcel·les 
consolidades –edificis industrials consolidats i parcel·les de front consolidat d’habitatge- i parcel·les de 2.000m² que no 
entorpeixin la posterior transformació de l’illa). 

Ara bé, la major part del sòl es transforma mitjançant la seva inclusió en sectors de planejament (i unitats d’actuació que els 
executen). Això implica que totes les parcel·les incloses participen en una equidistribució dels beneficis i les càrregues implicats 
en la transformació. Per tant, és necessari l’acord entre propietaris i fer front a càrregues i despeses de manera conjunta (i 
proporcional). 

Com s’ha dit, tots aquests plans no predeterminats es porten a terme en sòls que en origen són industrials i de propietat 
privada. L’MPGM indica les condicions urbanístiques i els deures inherents a les transformacions però és la iniciativa privada 
que pren, si es dóna el cas, la iniciativa per a fer-ho. Tal i com regula l’MPGM, els sòls dels àmbits no inclosos en els plans 
predeterminats poden o no transformar-se. És per això que hi ha una regulació per a les parcel·les que encara no s’han 
incorporat a cap operació de transformació. Aquesta regulació és, pel que fa als usos i les obres permeses, la regulació general 
de la MPGM22@ (mentre no siguin incloses en un pla derivat). Es resumeix a grans trets en: el respecte de l’ús dels habitatges 
existents l’any 2000 i l’ús industrial per a la resta de les parcel·les, amb una edificabilitat màxima de 2,2 m²st/m²s. 

Imatges d’edificis industrials consolidats ja transformats 
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3.3. El Pla Especial d’infraestructures del Poblenou (PEI 22@) 

Les àrees industrials del Poblenou tenien en el moment de l’aprovació de l’MPGM22@ importants carències infrastructurals, 
entre les que destacaven les següents: part de la xarxa viària pendent d’obertura, manca d’aparcament, aigües freàtiques 
desaprofitades i xarxes d’infraestructures obsoletes. 

El Pla Especial d’Infraestructures (d’ara endavant PEI), aprovat l’any 2000, es va formular per tal de dotar a l’àmbit d’una 
infraestructura urbana adequada, sostenible i amb capacitat per a acollir la nova demanda. 

 “2.2. En coherència per tant amb els objectius urbanístics de la Modificació de PGM, i amb allò previst als arts. 65.2 i 67.1 de la 
Carta de Barcelona, les finalitats del Pla Especial són: 

 La concreció dels elements bàsics i de les característiques principals que hauran de reunir les diferents xarxes 
d’infrastructura i de serveis a implantar en el procés de reurbanització dels sector. 

 La definició i programació econòmico-temporal de les actuacions prioritàries en el conjunt del sector, tant si formen part dels 
àmbits de transformació pre-definits en la MPGM com si no. 

 La determinació econòmica de les càrregues d’urbanització que suposarà la renovació d’infraestructures en el conjunt del 
sector, i la concreció específica d’aquestes càrregues en relació als diferents supòsits de transformació previstos en la 
MPGM.” 

Les principals línies d’actuació són les següents: 

 “Una visió integral: S’han determinat les necessitats per cada servei i s’hi ha donat una solució integral, obtenint beneficis 
d’escala, sinergies i un impacte ciutadà menor. 

 Una nova estructuració del transport públic de tramvies i metro que són bàsics per al nou model de ciutat que la 
transformació del Pla ha d’iniciar. 

 Un nou model viari de gestió del trànsit i de circulació: Es canvia el model actual en el Poblenou i es possibilita una major 
fluïdesa, penetració i ús del transport públic i la construcció d’un nombre rellevant d’aparcaments. 

 Un nou model d’ordenació del subsòl: El nou model d’ordenació del subsòl es basa en la construcció de galeries 
subterrànies transversals als carrers que uneixen les illes entre sí, permetent el pas de tot tipus de serveis. Es 
complementen amb les xarxes troncals que mallen el subsòl per sota la via pública. 

 La internalització de serveis que en la ciutat ja construïda ocupen la via pública que en aquesta ocasió poden resoldre’s en 
origen, és a dir dins de les illes, com són les xarxes elèctriques de Baixa Tensió, les connexions de les xarxes de 
telecomunicacions, els punts de la recollida selectiva de residus o la càrrega o descàrrega. 

 Espais reservats dins de les illes  dedicats a donar serveis als seus edificis, com són espais tècnics per energia, 
telecomunicacions, etc. 

 Unes xarxes potents per donar serveis de telecomunicacions i energia en un context liberalitzat que facilita una oferta 
diversificada en règim de competència, de gran capacitat i de nous serveis. 
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 Una política d’aprofitament i gestió energètica que estableix l’ús d’energia solar tèrmica i fotovoltaica i, la cogeneració, amb 
un millor respecte al medi ambient. 

 El servei centralitzat de climatització, que serà factible amb la construcció d’una infraestructura que ha de permetre la 
connexió pel subsòl dels edificis amb la central de climatització. 

 Un desenvolupament coordinat del Pla.” 
 

El Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou preveu els sistemes següents: 

Sistemes Subsistemes 

1. Accessibilitat 

Xarxa viària 

Aparcament  

Xarxa de metro, ferrocarril i tramvia 

2. Espais públics 
Urbanització de carrers 

Urbanització de zones verdes. 

3. Neteja i tractament de residus 

Contenidors 

Deixalleria i serveis centrals 

Neteja 

Recollida pneumàtica 

 4. Cicle de l’aigua 

Aigua potable 

Aigües freàtiques 

Clavegueram 

5. Sistemes energètics 

Mitja i Baixa tensió 

Gas 

Climatització 

Solar 

6. Telecomunicacions 
Cable  

Radiocomunicacions 
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La implantació del PEI. Requeriments en el planejament derivat i en els projectes: 

El PEI desenvolupa una sèrie criteris bàsics d’aplicació i recomanacions, que afecten tots els instruments de planejament 
previstos per l’MPGM’22@, així com en els projectes d’urbanització dels espais lliures, dels carrers i dels projectes d’edificació, 
nova o rehabilitació. 

La progressiva realització en el temps de la transformació urbanística requereix abordar dues problemàtiques importants: d’una 
banda donar suport infrastructural a les edificacions existents i d’altra banda implantar les noves infraestructures per tal de 
construir en el temps un àrea urbanística renovada amb elevats nivells de qualitat morfològica, ambiental i funcional. 

Es defineixen els elements de les xarxes de la manera següent: 

 Elements centrals: Elements de la xarxa d’infraestructures propis d’un conjunt d’illes com són la Subestació transformadora, 
centrals de climatització, centrals de recollida pneumàtica, central de neteja, deixalleria i centrals Hubs de 
Telecomunicacions. 

 Xarxa Troncal: Xarxa principal de distribució de serveis que transcorre pel subsòl de la via pública i connecta els elements 
centrals o exteriors del barri amb les illes. 

 Xarxes de Distribució: Xarxa formada per prismes i registres que envolta les illes per la vorera. Porta varis tipus de serveis i 
cobreix les necessitats de serveis ubicats en vorera o la coberta d’edificis que no estan en una illa transformada. 

 Galeria de Serveis: Galeries de serveis que a nivell soterrani uneixen les illes entre sí. Permeten albergar tot tipus de xarxes 
i les seves entrades a les illes. 

 Accés a illes: La connexió de la xarxa troncal amb les illes es realitza des de dos punts en cada illa. Aquest accés, que es 
farà des de les galeries de serveis, comunica la xarxa troncal amb les sales tècniques. 

 Sales tècniques: Sales ubicades a l’interior de les illes que contenen els equipaments dels serveis necessaris per a l’illa. 

 Anella interior: Xarxa de distribució interior dels diferents serveis dins de la pròpia illa, des de les sales tècniques fins els 
espais tècnics de cada edifici. 

 Espais tècnics: Espais que recullen els elements propis de cada edifici. A aquests espais hi arriben les anelles de distribució 
i des d’aquests surten els accessos verticals a les plantes. 

 Accés vertical: Espais i canalitzacions al llarg dels quals les xarxes de serveis varien la cota. 

 Distribució de planta: Anella de distribució de serveis a cada planta dels edificis de l’illa. Neix als accessos verticals i acaba 
al punt de consum (habitatge, oficina...) 

 Anella terrat: Anella de distribució de serveis al terrat. Neix en els accessos verticals i acaba als espais tècnics del terrat. 

 Espais tècnics al terrat: Espais que recullen elements propis de les illes que per la  seva naturalesa han d’ésser col·locats al 
terrat, com són alguns equips de ràdio, mòbils i antenes.  

 

Imatge de la distribució de les infraestructures 
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El pagament de la urbanització:  

A banda dels requeriments d’implantació de xarxes, sales, etc, en els plans derivats i en els projectes d’edificació i urbanització 
s’estableix el pagament del mòdul del PEI, en els supòsits que contempla l’article 19 del Pla d’Infraestructures.  

Aquest mòdul s’incrementa d’any en any amb l’IPC, i amb ell els promotors contribueixen al pagament de part del cost de la 
renovació de les infraestructures de l’àmbit. 

La normativa de l’MPGM22@ en l’article 8, exposa que l’increment d’edificabilitat del 2,0 m²st/m²s. al 2,2 m²st/m²s. s’estableix 
com a compensació dels costos d’urbanització. 

1. “L’edificació a la zona 22@, destinada als usos industrials permesos a l’article 6, podrà desenvolupar-se directament per 
llicència i s’ajustarà al coeficient d’edificabilitat per parcel·la de 2,2 m²st/m²s. El coeficient de 0,2 m²st/m²s que complementa 
l’edificabilitat general de la zona industrial (2 m²st/m²s), s’estableix com a compensació de l’increment de costos 
d’urbanització, vinculat al Pla Especial d’Infraestructures.” 

Els supòsits en els quals els promotors han de fer front a aquest pagament són els següents segons l’article 19 del Pla especial 
d’Infraestructures. 

“En les unitats d'actuació el cost d'urbanització que concreta el mòdul s'imputarà en els instruments de distribució de beneficis i 
càrregues i serà pagat a l'Ajuntament. En el seu cas, el pagament podrà ser objecte de conveni entre l'Ajuntament i els 
propietaris inclosos en l'àmbit de l'actuació. 

1. En les actuacions aïllades el seu import serà exigible quan se sol·licitin les corresponents llicències de: 

a) Obres de nova planta. 

b) Obres que comportin la modernització o reforma de l'edificació de cost equivalent o superior al 50% del cost d'una nova 
construcció o instal·lacions. 

c) La implantació de noves activitats amb costos d’instal·lació equivalents als de l'apartat B).  

3. Els Plans Especials que desenvolupin els fronts consolidats concretaran la càrrega d’urbanització que correspon, d’acord 
amb el mòdul d’urbanització vigent i el coeficient que sigui d’aplicació. 

4. En el moment de l’aplicació a cada finca del mòdul d’urbanització es tindran en consideració a petició del propietari 
interessat les obres d’urbanització realitzades a la seva costa en els deu anys anteriors, sempre que siguin aprofitables 
d’acord amb les determinacions del PEI i dels projectes d’urbanització corresponents. Això podrà donar lloc a una reducció 
del mòdul d’urbanització aplicable a la finca no superior al 15%. Aquesta reducció s’haurà de ponderar adequadament en 
cada cas segons l’entitat i la utilitat de les obres.” 

 

 

 

 

Imatges de la implantació de les infrastructures del PEI i de l’interior 
d’una galeria de serveis. 
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4. ESTAT ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT DE L’MPGM 22@ 

4.1 PLANEJAMENT 

La Modificació del Pla general Metropolità per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou-Districte 22@bcn, aprovada 
al 2000, va delimitar 6 àmbits predeterminats d’obligada transformació i l’Ajuntament va redactar i aprovar els corresponents 
PERI i PMU per a la seva transformació, tot establint a la vegada unitats d’actuació i/o subsectors pel posterior 
desenvolupament de la gestió.  

Els 6 àmbits predeterminats representen un 47% de la superfície de l’àmbit, tot excloent els vials existents (qualificació 5) i les 
afectacions ferroviàries (qualificació 3), i estan distribuïts de la forma següent: 36,76% per sota la Diagonal i un 11,10% per 
sobre. 

Tal i com regula la MPGM, la resta dels sòls dels àmbits no inclosos en els anteriors plans predeterminats, poden o no 
transformar-se. La realitat és que el planejament de transformació fora dels àmbits predeterminats va incrementar el 
percentatge total de sòls amb planejament de transformació aprovat,  fins al 73,69 % a desembre de 2011, en plena crisi 
econòmica. 

A mesura que el sector immobiliari recuperava capacitat d’inversió, aquest percentatge ha remuntat fins un 77,21 % de sòls 
amb planejament de transformació aprovat, al tancament de l’any 2018.  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) S’han exclòs per aquest càlcul tots els sols qualificats de 5 i de 3, donat que majoritàriament ja estaven cedits i, si bé es van incloure en 
els àmbits predeterminats,  habitualment no formen part dels àmbits de la resta de plans de transformació. 

En total, i  des de l’aprovació de la MPGM a l’any 2000 i fins final de 2108, s’han aprovat 180 documents de planejament dins l’àmbit del 
22@, i n’hi ha 8 més en tramitació.  

L’abast de la superfície transformada (sense el còmput dels sols 5 i 3)  és de 1.018.682,72 m². 

 

 

 

A data: Acumulat de planejament de 
transformació àmbit 22@ (*) % Assolit 

31/12/2018 1.018.682,72 77,21% 

31/12/2017 1.018.517,14 77,20% 

31/12/2016 1.014.441,36 76,89% 

31/12/2015 1.003.696,61 76,07% 

31/12/2014 981.586,28 74,40% 

30/06/2013 979.740,77 74,26% 

30/06/2012 979.740,77 74,26% 

31/12/2011 972.197,95 73,69% 

31/12/2010 956.359,08 72,49% 

Àmbit del 22@ i dels plans predeterminats 
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Pel que fa als plans aprovats queden  reflectits en el plànol següent:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el següent quadre es fa la comparativa de superfícies i del grau de transformació de l’àmbit 22@, tot distingint també entre 
la zona nord i la zona sud. (Es recorda que pels càlculs no s’han computat els sols qualificats de 5 i de 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Superficies en m² Totals % Sobre la 
Diagonal % Sota la 

Diagonal % 

Total àmbit 22@ 1.319.379,00 100,00 498.836,24 37,81 820.542,76 62,19 

Plans predeterminats 631.496,73 47,86 146.428,29 11,10 485.068,44 36,76 

Resta de planejament aprovat  387.185,99 29,35 201.207,93 15,25 185.978,06 14,10 

Total planejament aprovat  
(Predeterminats + Resta) 1.018.682,72 77,21 347.636,22 26,35 671.046,50 50,86 

Plànol de l’estat actual del planejament. (Veure annex plànols) 
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Conclusions: 

La superfície corresponent als àmbits predeterminats en la zona per sobre de la Diagonal (la denominarem nord) correspon a 
un 11,10% de l’àmbit, mentre que per sota la Diagonal és d’un 36,76%; és a dir de pràcticament el triple per sota la Diagonal.  

Si, per altra banda, analitzem el grau de desenvolupament del planejament fora dels àmbits predeterminats (en total un 
29,35%), veiem que els percentatges corresponents a les zones pel nord i sud, són molt similars (15,25% i 14,10% 
respectivament): i que és lleugerament més alt en la zona nord.  

Aquesta dada és rellevant de cara a entendre el grau de desenvolupament del planejament en cadascuna de les zones, més 
enllà d’altres factors de localització. I serveix també per valorar que els plans predeterminats han estat decisius en el grau de 
transformació del 22@. 
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4.2 GESTIÓ 

Per fer un anàlisi de la Gestió Urbanística, i del que significa quant a la transformació definitiva dels sòls, s’ha de tenir en 
compte que la MPGM del 22@ preveu la possibilitat de transformació d’algunes parcel·les de forma individual i que no 
necessitaran de posteriors reparcel·lacions.  Tal és el cas dels Edificis Industrials Consolidats, els Fronts consolidats, els 
edificis catalogats que es transformen de forma independent, i els avenços de Pla en parcel·les de més de 2.000 m2.  En 
aquests casos, les càrregues urbanístiques es formalitzen econòmicament, davant la impossibilitat de fer-ho físicament.  

La resta d’àmbits, que engloba el subsectors i les unitats d’actuació dels plans predeterminats, els Plans d’illa i els polígons 
d’actuació que es puguin determinar en ells, necessitaran de l’aprovació d’un projecte de reparcel·lació per fer efectiva la 
transformació. 

La crisi econòmica dels darrers anys  va afectar directament el procés de transformació, i una part important del planejament 
aprovat  va quedar amb la gestió pendent, davant la passivitat del mercat. Això es reflecteix en la evolució de les xifres del 
quadre següent des de 2010, on es pot observar la pràctica paralització del procés fins el 2014. 

Aquestes dades són absolutes. Si referim, però, la Gestió Urbanística amb relació als sols amb planejament de transformació 
aprovat, ens trobem que el 71,18% del sòl amb planejament aprovat, també ha fet la Gestió urbanística corresponent i per tant 
han completat el procés de transformació urbanística.   

Si s’analitza l’estat de desenvolupament de l’edificació en relació al 54,96% del sòl que ha completat la gestió urbanística, es 
pot observar que aproximadament la meitat compta amb l’edificació totalment executada. És a dir, aproximadament un 28% del 
total del sòl inicial ha completat la transformació urbanística i ha finalitzat també el procés d’edificació.  A aquesta dada caldria 
afegir el corresponent al sostre que es troba actualment en tràmit de llicència. 

  Data Parcial de 
gestió 

Acumulat de 
gestió % Assolit 

31-12-2018 41.892m2 725.067m2 54.96% 

31-12-2017 10.745 m² 676.921 m² 51,31% 

31-12-2016 - 666.176 m² 50,49% 

31-12-2015 21.283m² 666.176 m² 50,49% 

31-12-2014 - 644.893 m² 48,87% 

30-06-2013 5.732 m² 644.893 m² 48,87% 

30-06-2012 13.458 m² 639.161 m² 48,44% 

31-12-2011 2.942 m² 625.703 m² 47,42% 

31-12-2010 1.760 m² 622.758 m² 47,20% 
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5. ANÀLISI I DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
5.1 DIVERSITAT DE TEIXITS I PREEXISTÈNCIES 

La complexa evolució urbana del Poblenou ha donat lloc a un teixit força heterogeni. Així doncs, dins del territori podem trobar 
tant una juxtaposició de usos i tipologies diferents (on conviuen petits edificis d’habitatges amb cases de renda plurifamiliars, 
petites naus industrials i edificis industrials en alçada), com la superposició de traces parcel·làries agrícoles preexistents amb 
les alineacions ortogonals de l’Eixample. Aquesta heterogeneïtat ha esdevingut un tret identitari d’un territori amb una forta 
complexitat urbana, que requereix d’un tractament adequat per part dels instruments urbanístics. 

Entre les diverses tipologies i teixits que podem trobar dins de l’àmbit del 22@ podem fer esment, per exemple, de l’habitatge 
preexistent (amb fronts consolidats d’habitatge i habitatge no consolidat), els edificis industrials consolidats o els edificis 
patrimonials. Pel que fa als fronts consolidats d’habitatge, els edificis industrials consolidats i els edificis patrimonials, aquests 
han estat objecte de tractament per part de la normativa actual, que ha creat instruments urbanístics específics per aquestes 
casuístiques, si bé caldrà revisar o completar alguns d’aquests instruments, tal com s’explica en diferents apartats d’aquest 
document. 

Hi ha dos casos que, per la seva situació respecte de la normativa urbanística actual mereixen una atenció especial en aquest 
apartat, els teixits tradicionals i el conjunt d’illes situades entre Pere IV, el carrer Maresme i la Rambla de Prim. 

Els teixits tradicionals 

Una de les àrees on el procés de transformació urbana ha tingut menys incidència és la situada aproximadament entre el 
centre històric del Poblenou, la Vila Olímpica i el carrer Pere IV. Aquest àmbit es correspon amb els sòls d’urbanització més 
primerenca, que representen els primers creixements a partir del nucli original del Poblenou. El fet que aquesta urbanització es 
dugués a terme responent a necessitats d’ocupació i ús del sòl ben diverses, ha deixat com a resultat un teixit en el que els 
trets més definidors són la riquesa i la varietat. Una varietat que es manifesta tant en els usos del sòl, com en la parcel·lació i 
en les tipologies constructives i que es concreta en un paisatge urbà fragmentari i heterogeni, que forma el que anomenem 
teixits tradicionals del 22@. 

Tot i que a la normativa els drets i deures i les condicions per a impulsar la transformació estan fixades objectivament per la 
MPGM22@ per a totes les parcel·les, la seva realitat particular fa que algunes presentin més dificultats per a la transformació.  
En el cas dels teixits tradicionals, la gran fragmentació de la propietat (gra menut de la parcel·lació) i l’abundància d’habitatge 
existent són característiques urbanes que poden dificultar en la pràctica la incorporació d’una porció del territori a un sector de 
transformació.  

Aquestes característiques, també, són alhora algunes de les que es consideren com a trets urbans valuosos dels teixits 
històrics i identitaris del Poblenou (principalment als barris de la Plata i Trullàs, tot i que podem trobar àrees de la zona Nord 
que presenten algunes analogies), dignes de preservació. Com ja s’ha referit, el gra menut de la parcel·la i la mixtura d’usos, on 
l’ús productiu es barreja amb el nombrós habitatge existent, són algunes de les qualitats més identitàries d’aquests indrets del 
Poblenou. 

Estudi d’un grup de parcel·les al barri de La Plata 
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A banda de les diverses orientacions geomètriques el parcel·lari d’aquests teixits presenta altres particularitats, la principal de 
les quals és la seva gran fragmentació. La petita escala de l’estructura de la propietat té com a resultat la fragmentació del 
teixit, la qual unida a la diversitat tipològica, es manifesta en les característiques discontinuïtats del paisatge urbà d’aquest barri. 
Així, són molt infreqüents els fronts homogenis de gran llargària. En comptes d’això, els alçats de les illes acostumen a estar 
formats per la juxtaposició de petites peces, el que introdueix la varietat com un dels valors a preservar. 
 

 

 
Alçats del carrer Ciutat de Granada amb anàlisi de la situació urbanística de cada parcel·la 
 

Exemple de fitxa d’anàlisi de parcel·la de configuració tradicional
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Pel que fa a la seva situació urbanística actual, aquestes àrees estan qualificades amb la clau 22@, per tant el seu règim 
urbanístic és idèntic al de qualsevol sòl de l’àmbit. La seva regulació és per tant, la dels paràmetres urbanístics que dona 
l’MPGM 22@ per a qualsevol sòl pendent de transformació. Aquests paràmetres, principalment pel que fa a mida de parcel·la 
ocupació i, en cert grau, edificabilitat no s’adiuen amb la realitat física d’aquest teixit, de parcel·les petites i amb molta ocupació. 
El resultat és que la gran majoria de les parcel·les resulta disconforme amb el planejament per no complir amb algun (o 
diversos) d’aquests paràmetres. 

En síntesi, aquests teixits no han estat fins ara plenament reconeguts en les seves especificitats, ni consolidats per la normativa 
actual, per la qual cosa, atenent a les seves particularitats, hauran de ser objecte d’un tractament específic en un futur marc 
normatiu. D’una banda, caldrà protegir la seva estructura urbana (parcel·lari, tipologia, diversitat d’usos, etc.) i adaptar la 
normativa de manera que els nous paràmetres urbanístics recullin aquells trets a preservar. 

 

  

Vista aèria de l’àrea del barri de La Plata i els seus voltants 

Grau de disconformitat de les parcel·les a La Plata i Trullàs 
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Les illes a l’entorn del carrer Maresme. 

Entre els carrers Pere IV, Maresme i Rambla Prim es troba una petita barriada amb unes característiques parcel·latòries i de 
teixits específics que, si bé no formen part de l’àmbit urbanístic del 22@ han de ser preses en consideració en futures 
modificacions de planejament tant per la seva especial morfologia com per la seva situació urbanística. 

Es tracta d’un seguit d’illes urbanitzades entorn dels anys 20 del segle XX, amb una parcel·lació en filera, de mida petita i amb 
edificacions majoritàriament unifamiliars, moltes d’elles amb hort o jardí. Les parcel·les s’estructuren en filera suburbana, 
majoritàriament amb front a un seguit de passatges paral·lels en direcció Llobregat-Besós, i algunes d’elles amb façana al 
carrer Maresme, amb fronts de parcel·la estrets (majoritàriament al voltant dels 5 metres, i profunditats aproximades entre els 
18 i els 34 metres). 

Aquest conjunt d’illes conformen una petita unitat singular entre el teixit del Poblenou industrial i el desenvolupament en blocs 
en torn a la Rambla de Prim. 

Pel que fa a la seva situació urbanística, formen un polígon d’actuació no executat del Pla Parcial d’Ordenació de zona de 
Llevant Sud. Per la qual cosa, es troben parcialment afectades (de zona verda equipament i vialitat) i amb una ordenació que 
implica la remodelació física de l’àmbit. 

Atesa la seva singularitat, el futur marc urbanístic haurà d’estudiar el tractament d’aquests sòls, tant des del punt de vista de la 
seva estructura urbana com per donar una solució a la seva situació urbanística. Cal fer esment que actualment s’han 
urbanitzat diversos passatges d’aquesta zona amb l’objectiu d’avançar en la regeneració de l’àmbit. 
  

Plànol parcel·lari i fotoplànol de l’edificació existent 
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5.2 HABITATGE 

5.2.1 Marc actual de l’habitatge 

La Modificació del Pla general Metropolità per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou-Districte 22@bcn, reconeix 
l’habitatge existent i limita la creació de nou habitatge a tres supòsits:  

1. La originada per la cessió obligatòria d’un coeficient de 0,3 m²st/m² d’edificabilitat destinada a habitatges en règim de 
protecció pública en les actuacions de transformació i per tant de titularitat municipal,  

2. L’habitatge generat en els fronts consolidats (FC) també en règim de protecció, però de titularitat privada,  

3. El definit com habitatge no convencional, recollit a l’art. 10 punt B  de l’MPGM, possible en edificis catalogats amb un nivell C 
o superior amb una edificabilitat que no superi el 2,2 m²st/m² i on la tipologia existent ho permeti, no vinculat a cap règim de 
protecció. 

A més,  tot l’habitatge generat ha de complir amb les cessions obligatòries de 31 m² de sòl per a sistemes per cada 100 m² de 
sostre d’habitatge generat. 

Pel que fa a l’habitatge ja existent en l’any 2000 dins l’àmbit de la MPGM 22@, i reconegut en aquest document, es van 
identificar els habitatges inclosos dins de fronts consolidats (FC) i es van reconèixer com a habitatges existents (HE) la resta, 
segons el quadre resum següent:  
 

 Nombre total de parcel·les Parcel·les amb habitatge existent Parcel·les incloses en FC 

Parcel·les d’habitatge 696 402 294 

Superfície parcel·les d’habitatge 174.382 m² 101.197 m² 73.185 m² 

Nombre de habitatges 4.614 1.270 3.344 
 

 
L’habitatge ja existent l’any 2000 es localitza majoritàriament per sota la Diagonal (especialment en la zona més propera al mar 
i a la banda dels barris de Trullàs i La Plata del Poblenou), i més ocasionalment, per sobre. Per altra banda, les àrees 
d’influència d’habitatge fora de l’àmbit, també són majors per sota de la Diagonal, i es  localitzen en nuclis com la Vila Olímpica, 
el casc antic del Poblenou, el PERI Bilbao, el front Marítim i una part del PERI Diagonal, mentre que per sobre de la Diagonal, 
únicament es localitzen en l’altra part del PERI Diagonal, a l’eix Gran Via  i en els habitatges de Maresme- Prim, una part dels 
quals estan afectats.  (veure plànol). 

Això fa que la presència de l’habitatge no sigui constant. Es poden apreciar dues àrees on pràcticament no es detecta habitatge 
pre-existent: La zona nord, per sobre de la Diagonal,  i la zona oest per sota de la Diagonal i sobre Pere IV, marcades en groc 
al plànol anterior. 

 

 

4.614 habitatges existents segons l’MPGM22@ 
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Pel que fa a l’habitatge generat amb la MPGM des de l’any 2000 i fins a finals de 2018, el potencial és de 3.691 habitatges, 
distribuïts segons la mapificació següent:  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribució habitatge general Edificis d’habitatge de protecció 
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Quant a la xifra  d’habitatge generat, aquesta es desglossa de la manera següent:  

Habitatge construït: 

Pel que fa a l’habitatge generat amb l’MPGM; a data d’avui  s’han  construït des de l’aprovació de l’MPGM, un total de  1.800 
habitatges. D’aquests, 1.427 habitatges corresponen al 22@HS fruit de les cessions obligatòries en les operacions de 
transformació; 83 corresponen a fronts consolidats (FC); 259 a habitatge no convencional (HNC) i  31 a habitatge per a 
reallotjaments (HR).  

 

 

 

 

 
 

 

(Hi ha construïts també 383 habitatges dotacionals (HD) que no es computen aquí com habitatge) 

 

Habitatge en projecte i/o amb sòl disponible 

Hi ha 25 solars i edificis en disposició de ser construïts i/o remuntats (cas dels Fronts consolidats) amb un potencial de 928  
habitatges, distribuïts segons el gràfic següent: 

 

 
 

Tipus d’habitatge Nombre 

Habitatge Social 541 

Front Consolidat 67 

Habitatge no convencional 306 

Habitatge relocalització / Haus 14 

Total 928 

(Hi ha 3 solars disponibles per la construcció de 216 habitatges dotacionals (HD) que no es computen com a habitatge) 
 

Habitatge pendent de planejament de concreció i/o gestió: 

Hi ha la possibilitat de 583 habitatges més en les peces ja definides pendents de planejament de concreció i 374 habitatges 
potencials  que estan pendents de gestió urbanística, però amb planejament de transformació aprovat. En total, 957 
habitatges. 

 

Tipus d’habitatge Nombre  

Habitatge Social 1.427 

Front Consolidat 83 

Habitatge no convencional 259 

Habitatge relocalització / Haus 31 

Total  1.800 
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Total habitatge generat al 22@ a data d’avui: 

Les xifres finals de d’habitatge generat (construït i potencial amb definició urbanística), a data d’avui són de 3.691 habitatges, 
distribuïts de la forma següent: 

Tipus d’habitatge Nombre 

Habitatge Social 2.925 

Front Consolidat 150 

Habitatge no convencional 565 

Habitatge relocalització / Haus 51 

Total 3.691 

S’ha de tenir en compte que aquesta xifra de 3.691 complementa l’habitatge preexistent (que en el moment de l’MPMG 22@ 
de l’any 200 era de 4.614. 
Pel que fa a la distribució de l’habitatge generat, i distingint dues zones: 

Tipus d’habitatge per sota l’av. Diagonal Nombre 

Habitatge Social 1.781 

Front Consolidat 135 

Habitatge no convencional 358 

Habitatge relocalització / Haus 37 

Total 2.311 
 

Tipus d’habitatge per sobre l’av. Diagonal Nombre 

Habitatge Social 1.114 

Front Consolidat 15 

Habitatge no convencional 207 

Habitatge relocalització / Haus 14 

Total 1.380 
 

 
Conclusions: 
Si comparem les xifres de desenvolupament corresponents al dos àmbits definits, és a dir, per sobre i per sota la Diagonal, els 
percentatges respecte del total d’habitatge generat a data d’avui són del 37,81% i del 62,19% respectivament. Aquests 
percentatges són pràcticament iguals als de superfície de sòl de cada un dels dos àmbits. (veure taula sup. àmbits 
planejament).  
Per tant, cada àmbit ha generat un nombre d’habitatges aproximadament igual amb relació a la seva superfície de sòl. És a dir, 
que la diferència existent perceptivament entre les dues zones, és basa principalment en la quantitat de fronts consolidats 
existents per sota de l’ Av. Diagonal. També poden contribuir les característiques morfològiques dels dos àmbits i la proximitat 
dels barris residencials en cadascun dels dos àmbits. 
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5.2.2 Increment de l’habitatge 

La distribució de l’habitatge, tenint en compte tant l’habitatge existent com el potencial urbanístic per a aquest ús pendent de la 
transformació segons les regles actuals, permeten concloure que l’àmbit del 22@ tindrà una densitat d’ús residencial no només 
inferior a la dels teixits residencials que l’envolten si no també inferior a la desitjable per tal d’assolir un dels objectius de 
l’MPGM 22@actual, que és una mixtura d’usos suficient en una ciutat compacta. 

Això es deu a dos factors: un quantitatiu i un altre de distribució espacial. Pel que fa a l’aspecte quantitatiu, el sostre que s’obté 
a partir de la transformació és, en el pla tipus d’una illa, el 10% de la nova edificabilitat zonal. Això permet en termes 
comparatius a la situació anterior un increment molt important en nombre d’habitatges (que l’MPGM 22@ va quantificar en uns 
4.600) però que, en relació amb la dimensió de l’àmbit, no permet assolir una densitat d’habitatge prou alta. 

Pel que fa a la distribució espacial de l’habitatge, el desenvolupament del pla en àmbits de mides diverses dóna lloc a 
situacions diferents. En el cas del sis grans plans predeterminats, la possibilitat d’agrupar els sòls de cessió ha permès una 
distribució de l’habitatge amb una lògica de conjunt i en peces de major grandària. Ara bé, en àmbits menors i, 
significativament, amb la generalització del desenvolupament illa per illa (tal com preveu l’MPGM per a la transformació 
majoritària per iniciativa privada), el resultat és l’obtenció de peces de mida menor, distribuïdes a cada illa amb una gran 
dificultat per generar continuïtats en l’ús de l’habitatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la distribució de l’habitatge existent i el proposat pel 
planejament (fins l’any 2012). 
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L’increment del potencial d’habitatge al 22@ és, doncs, un dels criteris a considerar. Sense excloure la possibilitat que aquest 
increment es pugui implementar a tot l’àmbit, s’ha de considerar especialment la possibilitat d’incrementar la densitat 
d’habitatge al subàmbit Nord, tant per raons d’oportunitat com per compensar la menor quantitat d’habitatge que hi ha 
actualment en aquesta àrea en comparació al subàmbit Sud. 

El subàmbit Nord representa una oportunitat per a incrementar el potencial urbanístic de l’habitatge pel seu menor grau de 
desenvolupament. Al tenir un major superfície de sòl pendent de transformació, un increment del coeficient d’edificabilitat 
destinat a habitatge suposaria comparativament una major quantitat de sostre amb aquesta destinació. 

D’altra banda, la manca d’habitatge, tot i ser comuna a tot l’àmbit del 22@ està més accentuada al seu subàmbit Nord. Si bé la 
generació de nou habitatge per la transformació de sòl és proporcionalment equiparable al del subàmbit Sud, com s’ha explicat 
a l’apartat anterior, la presencia d’habitatge existent és clarament menor. A més, aquest habitatge existent està concentrat en 
un nombre menor d’illes per la qual cosa la seva distribució espacial dóna lloc a buits urbans de major extensió. Un increment 
del potencial d’habitatge de la transformació permetria compensar aquesta situació de partida més desfavorable. 

Una major presència de l’ús d’habitatge permetria també una mixtura d’usos més equilibrada, un major control social de l’espai 
públic en diferents moments de la jornada i un increment de d’espais lliures i equipaments de dotació, en incrementar-se les 
dotacions per als nous habitatges.  

5.2.3. Línies d’actuació 

L’increment de sostre d’habitatge pot provenir de dues fonts. En primer lloc, mitjançant un reequilibri dels usos a les operacions 
de transformació, tot augmentant el coeficient d’edificabilitat destinat a habitatge, que d’acord amb la normativa actual resulta 
en un 10% del nou sostre. 

El Pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible” recull la necessitat d’aquest increment i situa la proposta 
de nou sostre d’habitatge entorn d’un 30% de la nova edificabilitat. També suggereix que s’ha de promoure la implantació 
d’aquest habitatge en posicions urbanes estratègiques (com ara els eixos de Pere IV, Cristóbal de Moura o Doctor Trueta).  

El Pacte també incideix en la conveniència que el nou habitatge sigui de protecció i preferentment de lloguer. 

Una altra necessitat recollida en el Pacte és la preservació de l’habitatge existent no consolidat. La modificació futura haurà 
d’estudiar un tractament per als teixits de caràcter tradicional que resulti adient amb la preservació dels seus valors urbans i la 
vida comunitària que constitueixen. Donat que en aquests teixits un elevat nombre de parcel·les tenen un ús residencial, la 
seva preservació els exclouria de les operacions de transformació, tot consolidant-ne aquest ús per al futur, així com la 
preservació de la seva estructura urbana. 

En el cas del subàmbit Nord, aquests teixits es concentren en unes 4 illes. La conservació de l’habitatge existent, en cas de 
desafectar-lo de la transformació suposaria la consolidació d’una important quantitat d’habitatge, que superaria el seu potencial 
de sostre d’habitatge segons els paràmetres de transformació actual.  

També caldrà considerar en la futura modificació un possible creixement d’habitatge en aquest teixit respecte dels existents. Bé 
per existir sostre potencial a les parcel·les d’habitatge existent, bé pel futur tractament de les parcel·les intersticials actualment 
industrials, sempre atenent al respecte a l’estructura urbana actual. 

Edificis d’habitatge de protecció resultants de Plans 
Predeterminats 
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En síntesi, i seguint les premisses del procés participatiu “Repensem el 22@”, entorn a les zones 22@ transformades sense 
executar, a partir de l’augment d’habitatge, i a partir de les concrecions acordades en el Pacte “Cap a un Poblenou amb un 
22@ més inclusiu i sostenible” la futura MPGM haurà d’avaluar diferents línies d’actuació d’increment d’habitatge en les 
operacions de transformació: 

A. Reequilibri d’usos entre habitatge i activitats productives tot manteniment el coeficient d’edificabilitat global. 

Es mantindria el coeficient de 3,0 m²st/m²s aplicat sobre el sòl qualificat com a 22@ per a obtenir la nova edificabilitat de 
cada àmbit de transformació. 

D’aquest sostre total es destinaria una proporció a l’entorn del 30% per a habitatge i del 70% a activitats productives Això 
implica aproximadament triplicar el potencial de sostre d’habitatge en cada àmbit respecte les regles actuals. 

B. Reequilibri d’usos entre habitatge i activitats productives tot incrementant el coeficient d’edificabilitat global. 

S’augmentaria el coeficient d’edificabilitat aplicat sobre el sòl qualificat com a 22@ per a obtenir la nova edificabilitat de 
cada àmbit de transformació. Tot i que la concreció d’aquest coeficient correspondrà a la futura modificació de planejament, 
es pot prendre com a referència un coeficient de 3,2 m²st/m²s, que no és aliè a la lògica del 22@, en tant és el de les 
operacions de transformació predeterminades. 

En aquesta línia d’actuació es preveu també una proporció a l’entorn  entorn del 30% d’habitatge i del 70% d’activitats. 

Aquests escenaris possibles caldrà concretar-los en el  futur planejament sota la premissa de mantenir en allò possible 
l’equilibri econòmic de l’MPGM vigent. 

També es complementen amb un altre escenari que no es alternatiu sinó complementari, en tant que no afecta a les operacions 
de transformació, que és el següent: 

 Preservació de l’estructura de l’habitatge existent als teixits tradicionals. 

Dotar els teixits tradicionals del 22@ (de parcel·lari menut i amb forta presència d’habitatge) d’una regulació específica, no 
orientada a la seva remodelació física sinó al manteniment de l’estructura urbana, que permetrà consolidar un important 
nombre d’habitatges existents i, també, avaluar la possibilitat, si es dóna el cas, d’un cert potencial de creixement. 

Això amb independència de la major densitat de l’habitatge que resultin de les operacions de transformació en altres sòls. 
Haurà de ser la futura MPGM la que precisi els coeficients d’edificabilitat i resta de paràmetres concrets. La concreció final 
haurà de tenir en compte tant la densitat d’habitatge final a assolir com els aspectes econòmics i jurídics. 

Respecte l’increment d’habitatge que efectivament es pugui obtenir, cal fer una reflexió sobre les diferents situacions 
urbanístiques en què es troben els diferents sòls. Cal distingir entre tres tipus: 

a) sòls pendents de planejament 

b) sòls que ja han iniciat la transformació en marxa sota la regulació vigent 

c) sòls amb teixits tradicionals 

A l’hora d’estimar el resultat de l’aplicació dels nous paràmetres que fixi el planejament cal esperar un potencial diferent per a 
cada tipus de sòl. Pel que fa a les línies 1, 2 o 3, és previsible obtenir tot el potencial en els sòls de tipus A. En el cas dels sòls 
del tipus B, dependrà de la possibilitat de la seva incorporació als nous mecanismes. Pel que fa a la línia 4 aquesta es preveu 
com a possibilitat pel tipus C. Edificis d’habitatges de protecció resultants de plans de 

Fronts Consolidats d’Habitatge. 
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5.3 EQUIPAMENTS: 

Introducció 

Referent als equipaments a l’àmbit 22@, l’MPGM preveu la cessió obligatòria i gratuïta d’un 10% de la superfície de l’àmbit de 
transformació a aquest destí (7@). A aquesta superfície se li han  d’afegir les corresponents, també de cessió obligatòria, 
destinades a equipament (7@) i les zones verdes (6b) vinculades a les dotacions d’habitatge generat en aquests  àmbits i que 
corresponen a 31 m² per cada 100 m² d’habitatge.  
En general, aquestes cessions generen peces de gra petit o mitja (al voltant de 1.200 m² en transformacions d’una illa sencera), 
llevat dels àmbits predeterminats, on les cessions es van agrupar, i equilibrar entre els corresponents subàmbits i/o unitats 
d’actuació, per tal d’obtenir peces de mida més gran, òptimes per usos com el  docent, esportiu i sanitari. A més, també es 
localitza alguna peça gran provinent de planejaments anteriors com el cas del PERI Diagonal-Poblenou. 
Per altra banda, l’empresa 22@ va tramitar diversos documents de planejament, amb la finalitat d’agrupar i relocalitzar peces 
d’habitatge (22@HS) i d’equipaments (7@), amb l’objectiu d’optimitzar i adaptar les superfícies d’aquests recursos. Per últim, 
cal recordar que una part dels sòls 7@, ja de titularitat municipal, s’han destinat a Habitatge Dotacional, que també permeten la 
ubicació d’equipaments en les plantes inferiors. 
El plànol següent reflecteix els equipaments existents i generats per les cessions, les peces destinades a habitatges dotacional, 
els sols i/o edificis qualificats d’equipament que encara estan pendents de destí, i els potencials pendents de cessió i/o 
materialització.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Distribució equipaments i habitatge dotacional (veure annex de plànols) 
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El pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible” representa una proposta compartida per diferents agents 
relacionats amb l’àmbit 22@ que contempla una MPGM que guiï una transformació del Poblenou i el Maresme, cercant un 
reequilibri entre necessitats socials, veïnals i econòmiques. La transformació preveu augmentar la proporció d’habitatge en 
relació amb l’activitat econòmica i, consegüentment, la superfície destinada a equipaments i zona verda. En aquest sentit, la 
previsió d’equipaments a l’àmbit 22@ requereix d’una anàlisi detallada que consideri les implicacions de l’augment poblacional 
previst, principalment en relació amb la necessitat d’equipaments de proximitat, i faci una mirada atenta sobre la dotació i 
previsió de dotacions de tots els barris de l’entorn de l’àmbit 22@: Poblenou (centre-casc antic), Llacuna del Poblenou, Vila 
Olímpica del Poblenou, Provençals del Poblenou, Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou i el Besòs i el Maresme.  

En aquest sentit, l’anàlisi de previsió d’equipaments parteix dels paràmetres del Pla d’Equipaments de Barcelona (2005-2015) 
que classifica com a “Equipaments de proximitat” aquells que s’identifiquen amb el barri i, per tant, estan pensats com 
equipaments propers a la ciutadania d’un territori: Salut i serveis socials (Centres d’Atenció Primària de Salut, Centres de 
Serveis Socials); accés a l’ensenyament (Escoles bressol, Col·legis d’educació infantil i primària, Escoles d’adults); promoció 
social i associativa (Centres Cívics, Casals de Barri, Espais i Casals de Joves, Casals infantils i ludoteques, Casals i espais de 
Gent gran); accés a la cultura (Biblioteques), foment de l’Esport (Espais esportius urbans); i comerç (Mercats municipals). 

Estat actual de la cobertura dels equipaments a l’àmbit 22@ 

L’actual distribució d’equipaments i habitatge dotacional a l’àmbit 22@ i el seu entorn evidencia una vasta magnitud 
d’equipaments de perspectiva supra-locals, en els que es desenvolupen activitats d’àmbit de ciutat, català i estatal:  

‐ Existents: formació (dos equipaments de la Universitat de Barcelona i dos campus de la Universitat Pompeu Fabra a la 
Ciutadella i a Ca l’Aranyó), Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya; i previsió d’un Campus 
de les Arts de la UB a Can Ricart) i residència d’estudiants – Melon district; comunicació (Radio Nacional Espanyola, 
Barcelona Televisió); ocupació i TIC (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions d’Espanya, Mediapro, tres 
equipaments de Barcelona Activa a l’edifici Media-TIC i a Can Jaumandreu, Barcelona Institute of Technology –Habitat a 
Ca l’Alier); cultura (Museu d’Història de Barcelona a l’Oliva Artés, Museu del Disseny de Barcelona, Fundació Vila Casas 
a Can Framis); seguretat i prevenció (Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra); i Tanatori/Serveis Funeraris de Barcelona 
(Sancho d’Àvila). 

‐ Previsió: Hospital Evangèlic (c.Roc Boronat 99); Centre d’Atenció nocturn d’emergències (c.Roc Boronat 26), Cambra 
del Comerç (av.Diagonal-Pujades). 

Per altra banda, i pel que fa a la distribució i previsió d’equipaments de proximitat, tot partint de l’Informe d’Equipaments de 
proximitat i solars municipals del Districte de Sant Martí (Ajuntament de Barcelona, 2017), els precedents del Pla 
d’Equipaments del Poblenou (2001) i del Pla d’Actuació del Districte de Sant Martí 2016-2019 (Ajuntament de Barcelona, 
2016), es plasma a continuació la relació dels equipaments de proximitat existents, els previstos i els detectats com a 
necessaris a partir de l’estructura poblacional actual i la previsió d’augment en les zones de La Plata i Bogatell (Llacuna del 
Poblenou) i Provençals del Poblenou:  

 
 

Equipament universitari (UPF), Docent (Escola 
Llacuna) i Centre de barri. 
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Padró Municipal 2018. Ajuntament de Barcelona (2018) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribució equipaments i serveis 
 
 

Entorn de l’àmbit 22@ Població 0-16 anys Perc. 17-30 anys Perc. 31-65 anys Perc. +65 anys Perc. * Índex 
Envell. 

Poblenou - centre- 33.985 6.041 17,8 4.287 12,6 18.388 54,1 5.269 15,5 87,2

Provençals del Poblenou 20.766 3.253 15,7 3.042 14,6 10.958 52,8 3.513 16,9 108,0

Parc i Llacuna del Poblenou 15.426 2.155 14,0 2.518 16,3 7.988 51,8 2.765 17,9 128,3

Vila Olímpica del Poblenou 9.312 1.649 17,7 1.570 16,9 4.890 52,5 1.203 12,9 73,0

Diagonal Mar i Front Marítim 13.681 2.887 21,1 1.406 10,3 7.435 54,3 1.953 14,3 67,6

Besòs i el Maresme 23.546 3.889 16,5 3.907 16,6 11.816 50,2 3.934 16,7 101,2

Total  116.716 19.874 17,0 16.730 14,3 61.475 52,7 18.637 16,0 93,8

Sant Martí 237.112 35.973 15,2 34.129 14,4 121.189 51,1 45.821 19,3 127,4

Barcelona 1.628.936 232.067 14,2 255.635 15,7 809.124 49,7 332.110 20,4 143,1
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Equipaments d’accés a l’ensenyament: 

‐ Existents: Escoles d’Infantil i Primària (La Flor de Maig, Antoni Brusi, Bogatell, La Llacuna del Poblenou, La Mar Bella, Arenal de 
Llevant, Les Acàcies, Pere IV, Sant Martí, Vila Olímpica, Fluvià, Joaquim Ruyra, Brasil, Catalònia, Poblenou, Provençals, CEE Concha 
Espina); Instituts de Secundària (Maria Espinalt, Icària, Front Marítim, Quatre Cantons, Barri Besòs, Rambla Prim, “22@”); Escoles 
Bressol Municipals (Cobi, El Xalet de la Paperera, Júpiter, La Mar Xica, L’Aliança, Diagonal Mar, Dolors Canals, El Bressol del 
Poblenou); Centres Formació persones Adultes (CETUC, Montserrat Roig). 

‐ Previsió: reubicació Escola La Flor de Maig, reubicació Institut “22@”, reubicació Escola Auditori, reubicació Institut Maria Espinalt. 

‐ Valorar necessitat: Institut Auditori, Institut zona Provençals-Maresme (possibilitat de reconversió), EBM zona Diagonal Mar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució d’equipaments d’accés a l’ensenyament, 2018-2019  
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Equipaments de salut: 

‐ Existents: Centres d’Atenció Primària (Poblenou, Ramon Turró, Vila Olímpica, Besòs); Centres de Serveis Socials (Poblenou, Parc-Vila 
Olímpica, Besòs); Residències per a Gent Gran i/o pisos assistits (C.Ferrocarril, CB Bac de Roda, CB Bolívia) 

‐ Previsió: CAP Bolívia (zona Llacuna) 
‐ Valorar necessitat: CAP zona Provençals-Maresme, Residències GG ni cobertes ni previstes. 

Equipaments de promoció social i associativa: 

‐ Existents: Centres Cívics (Can Felipa, Besòs); Casals de Barri (Poblenou, Bac de Roda, Diagonal Mar, Bolivia, Ca l’Isidret); Casal de 
Joves (Can Ricart); Casals de Gent Gran (Taulat-Can Saladrigas, Quatre Cantons, Ca l’Isidret, Parc-Sandaru); Ludoteca (Maria Gràcia 
Pont). 

‐ Previsió: Espai veïnal Palo Alto, Espai juvenil ptg. Jubany, CdB Maresme i CGG Maresme, ampliació CC Can Felipa.  
‐ Valorar necessitat: CGG zona La Plata-Bogatell, Espai infantil-Ludoteca zona La Plata-Bogatell, Espai infantil-Ludoteca zona 

Provençals-Diagonal Mar. 

Equipaments d’accés a la cultura: 

‐ Existents: Biblioteques (Nova Icària-Xavier Benguerel, Poblenou Manuel Arranz, Ramon d’Alòs Moner-Besòs, El Clot-Josep Benet); 
Fàbriques de creació (Sala Beckett, Hangar-Can Ricart, La Escocesa). 

‐ Previsió: Centre Imatgeria Festiva Poblenou-Sant Martí 
‐ Valorar necessitat: Biblioteca zona Provençals-Maresme-Besòs 

Equipaments de foment de l’esport: 

‐ Existents: Centres Esportius Municipals (Nova Icària, Can Felipa, Bogatell, Mar Bella, Maresme, Olímpia) i Centre Municipal Vela, 
Base Nàutica Mar Bella. 

‐ Previsió: reubicació CEM Can Felipa, CEM zona Llacuna. 
‐ Valorar necessitat: CEM zona Provençals- Pere IV 

 

Equipaments pel comerç: 

‐ Existents: Mercats municipals (Poblenou Unió, Besòs, Sant Martí) 
‐ Valorar necessitat: Mercat zona La Plata-Bogatell, Mercat zona Provençals-Maresme (Pere IV) 

Altres equipaments de proximitat estratègics: 

‐ Existents: Espais de promoció de l’economia solidària i d’autoorganització comunitària (Can Picó-BiciHub, Can Ricart-PereQuartu, 
TriniJove, Ateneu La Flor de Maig, Can Tiana). 

‐ Previsió i necessitat: Can Ricart (Campus universitari UB de les Arts, Equipament veïnal complementari a joves, cultural i associatiu, i 
Equipament museístic); La Escocesa (Equipament cultural-artístic, i Equipament de promoció de l’economia cooperativa); Nau 
Puigcerdà (Equipament Drets Socials de centre d’acollida d’emergència). 

Habitatge dotacional (HD) 

‐ Existents: 383 allotjaments construïts (provinent de sòls d’equipament no s’ha comptabilitzat com habitatge en l’apartat corresponent. 
‐ Previsió: 216 allotjaments potencials en solars disponibles qualificats de HD.  
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Conclusions: 

Les cessions gratuïtes del 10% de l’àmbit destinat a equipaments, juntament amb el percentatge corresponent a l’habitatge generat amb la 
transformació, genera peces d’equipament de gra petit o mitjà. La dificultat estaria en la generació de peces grans destinades a 
determinats equipaments de tipus docent, esportiu, i d’altres, en cas de que fos necessari pels barris, i més concretament en la zona 
22@nord, donat que en la zona 22@sud els plans predeterminats van generar peces grans. 

Actualment, a la zona 22@nord hi ha una única peça gran pendent de destí d’uns 4.500 m2 de sòl (c. Veneçuela 30). Caldrà determinar la 
necessitat o no de més peces grans d’equipaments i el seu nombre, i, en cas de que siguin necessàries, concretar la seva localització amb 
una ordenació prèvia, que faci possible la seva obtenció mitjançant mecanismes de transformació d’àmbit superior a una illa. En aquest 
sentit, cal considerar que amb la transformació urbanística les cessions obligatòries de terreny destinat a equipaments municipals 
augmentarà.  

Es planteja el criteri territorial com a estratègia d’ubicació dels equipaments de proximitat identificats com a necessaris. A partir de l’anàlisi 
dels equipaments existents i previstos, segons les necessitats demogràfiques actuals, es planteja la seva ubicació a les zones de l’àmbit 
22@ on actualment hi manquen, però tenint també en compte que amb el desenvolupament urbanístic es produirà una augment 
poblacional amb consegüents necessitats dotacionals: Provençals-Maresme-Pere IV (àmbit 22@nord) i La Plata-Bogatell-Trullàs-Pere IV 
(àmbit 22@sud). 

Concretament, la ubicació dels equipaments estratègics haurà de guiar-se per les línies acordades en el pacte “Cap a un Poblenou amb un 
22@ més inclusiu i sostenible” on s’identifica l’eix Pere IV com a vertebrador dels diferents nodes d’articulació i centralitat del Poblenou, 
juntament amb Can Ricart i l’eix de Cristóbal de Moura en relació a la connexió del Poblenou amb els barris de Maresme i el Besòs. 

Així, doncs, en funció de la línia d’actuació d’increment d’habitatge definitiva, caldrà preveure la quantificació d’equipaments requerits pel 
volum demogràfic previst en aquestes zones susceptibles d’augment poblacional, especialment per a equipaments amb major necessitat 
de reserva de sòl (ensenyament i salut). Amb aquesta finalitat, la futura modificació de planejament hauria de comptar amb un estudi 
específic per l’actualització de les previsions d’equipaments del Districte que tingui en compte la previsió d’augment poblacional, per tal 
que, a partir d’aquesta anàlisi es pugui preveure l’obtenció de peces d’equipament de mida suficient i localització adient.  
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5.4. VALORS PATRIMONIALS 

El Poblenou va ser durant els segles XIX i XX, un dels nuclis industrials més importants de la península. Conseqüència d’això 
és l’existència de nombrosos elements que formen un important llegat patrimonial. La riquesa patrimonial del Poblenou està 
formada també per altres elements, tipològics, parcel·laris, morfològics, alguns dels quals no és redueixen a elements físics 
singulars. 

Pel que fa als instruments de protecció, cal fer esment que l’any 2000, en el context de formulació dels plans especials de 
patrimoni dels districtes de la Ciutat, es va aprovar el Pla especial de protecció del Patrimoni Històricoartístic del Districte de 
Sant Martí. Aquest pla va atorgar protecció urbanística a seguit d’elements, molts dels quals eren xemeneies. 

L’MPGM 22@, aprovada el juliol de l’any 2000, va suposar un pas endavant en reconèixer l’interès de les preexistències 
urbanes i proposar la seva incorporació a l’ordenació. A aquests efectes es va incloure al seu expedient un “Estudi per a la 
reutilització dels  edificis industrials d’interès dins les àrees industrials del Poblenou”. Així mateix, l’MPGM va detectar edificis 
que, malgrat no estar inclosos al catàleg, tenien interès des del punt de vista del patrimoni industrial i va preveure la possibilitat 
de destinar-los a habitatge no convencional, per afavorir així el seu manteniment, en permetre un ús que no estava contemplat 
a la resta de sòl 22@. Aquest llistat d’edificis no era tancat, si no que es preveia la possibilitat que altres edificis d’interès s’hi 
poguessin afegir. D’altra banda, el desenvolupament de l’MPGM va permetre mantenir elements i conjunts del patrimoni del 
Poblenou (ja fos per la seva vàlua patrimonial industrial o per configurar el paisatge i la història de la zona) els quals, malgrat no 
havien estat protegits, van ser integrats en les ordenacions dels plans derivats. 

Aquestes previsions de l’MPGM però, tot i afavorir la conservació dels elements d’interès no suposaven una protecció 
obligatòria. És per això que, al 2006, per tal de de conferir la màxima categoria normativa possible a la protecció del patrimoni 
industrial, es va aprovar una modificació del Pla Especial del Patrimoni del Districte amb l’objecte d’ampliar els elements 
protegits del Patrimoni industrial del Poblenou (i, per tant, més enllà del límit urbanístic del 22@), amb la incorporació d’un 
elevat nombre de nous elements. 
 

 

Elements amb major grau de protecció 
al Pla de Patrimoni Industrial del Poblenou 
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 Elements inclosos al Pla Especial de Protecció de l’any 2006 

El 2010 es va aprovar la Modificació de PGM del Centre Històric del Poblenou, que va introduir, entre d’altres determinacions, criteris 
d’intervenció als fronts tradicionals del barri i els passatges i va preveure la incorporació al catàleg d’alguns edificis, que es va concretar 
amb una Modificació del Pla Especial de Patrimoni del Districte, també del 2010. 

Ara bé, comptant ja amb una protecció urbanística dels elements i conjunts del patrimoni industrial del Poblenou, una estratègia futura per 
a la preservació del patrimoni hauria de transcendir la protecció d’elements individuals, que ja està contemplada en l’esmentat Pla de 
Protecció del Districte. Així, caldrà abordar la protecció del patrimoni amb una perspectiva més amplia que, d’una banda, inclogui altres 
valors estimables, i no només edificis i elements físics i, a més, pugui integrar-los en una lògic de conjunt de relació d’uns amb altres, i no 
com a peces singulars. 

El procés de formació urbana del Poblenou ha donat lloc a un teixit heterogeni. Aquesta heterogeneïtat és en sí mateixa un tret identitari 
del barri. La juxtaposició de teixits de gra menut -amb forta presencia d’habitatge- amb edificis industrials en alçada, de l’antic parcel·lari 
agrícola amb el de la trama Cerdà, de naus patrimonials amb edificis actuals a partir de la transformació urbana ha donat lloc a un teixit ric i 
divers del qual s’han d’identificar curosament aquelles característiques que cal potenciar i conservar. 
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Conclusions: 

Per tal de detectar aquests valors, així com per indicar possibles oportunitats i estratègies per a preservar-los, caldria dur a terme un estudi 
de paisatge específic de tot l’àmbit del 22@, que tingui també en compte el context urbà dels teixits veïns (casetes del carrer Maresme, 
centre històric del Poblenou, barris limítrofs...). L’estudi podrà marcar línies que siguin tingudes en compte en la futura modificació de 
planejament. 
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5.5 ELS EDIFICIS INDUSTRIALS CONSOLIDATS: 

Al Poblenou hi ha un conjunt d’edificis industrials que la normativa de l’MPGM22@ va anomenar “edificis industrials 
consolidats” que poden ser-ho tant per raó del sostre com dels seus usos. 

 Els edificis industrials consolidats per l’edificabilitat, que són els que tenen una edificabilitat superior al 2,7 m²st/ m²s. 

 Els edificis industrials consolidats per l’ús. 

A l’apartat 5.2 a memòria de l’MPGM22@ s’exposa el següent: 

“Actuacions en edificis industrials existents consolidats per a  la implantació de nous usos únicament admesos en actuacions 
de transformació. 

 Edificis susceptibles de ser exclosos dels àmbits de transformació (2,7 m²st/ m²s / usos consolidats).  

 La seva reutilització requereix un PERI (ara un Pla de Millora) amb un règim de càrregues de cessió i urbanització 
equivalent al de les actuacions de transformació. L’actuació de reforma interior de transformació abasta l’edifici i els sòls 
necessaris de cessió (d’àmbit discontinu i fins i tot, substituïble la càrrega de cessió per l’equivalent econòmic). Es pren com 
a base el sostre construït.” 

D’altra banda, la normativa de l’MPGM22@, en l’article 10.a.2 disposa el següent: 

“Article 10.A punts 2 

2.  Els edificis industrials consolidats, per raó del sostre o dels usos, poden ser exclosos de les actuacions de transformació 
global, prèvia justificació en el pla. Es considera com a edifici consolidat per l’edificació el que ultrapassa el coeficient 
d’edificabilitat de 2,7 m²st/m²s de la parcel·la. 

Els usos consolidats, a efectes de la possible exclusió d’un àmbit de transformació, són els que comprenen activitats que, 
per les seves característiques, pels costos de trasllat o per la incidència socioeconòmica, la seva substitució a càrrec de 
l’àmbit de planejament, fa inviable o dificulta extraordinàriament l’actuació de transformació.” 

Els edificis industrials consolidats per raó del sostre: 

Els edificis industrials consolidats per raó del sostre tenen una edificabilitat materialitzada superior al 2,7 m²st/m²s, que és 
l’edificabilitat màxima que es pot assolir mitjançant plans de transformació en l’àmbit.  

Estan construïts majoritàriament als anys 60 i començaments dels 70 i tenen una tipologia molt característica del Poblenou: són 
edificis industrials en alçada, amb estructura de formigó i planta lliure, façanes lleugeres i en molts dels casos amb escales 
d’incendis situades a l’exterior.  

Les seves característiques els fan suficientment versàtils com per possibilitar el canvi d’ús d’industrial a noves activitats, tot 
mantenint l’edificació existent i rehabilitant-la. La majoria d’aquests edificis es troben a la part de ponent del Poblenou com a 
conseqüència de la seva situació privilegiada en relació amb el centre de la ciutat i amb les Infraestructures en el moment de la 
seva construcció.  

 

Edificis industrials consolidats 
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Van ser construïts essent vigents les ordenances municipals del Pla Comarcal de 1953, que van qualificar la zona industrial del 
Poblenou com a clau 17 (Mediana industria).  

Anys de construcció % 

1920 - 1925 3% 

1926 - 1953 15% 

1954 - 1976 63% 

1977 - 2000 19% 

Aquestes ordenances permetien en la clau 17 la ocupació total de la parcel·la, no hi havia limitació quant a façana mínima, ni 
parcel·la mínima, ni pel que fa a l’alineació. La regulació de l’edificació permetia una alçada de 24,40 m i PB + 6 per carrers 
inferiors a 20 m, i 27,45 m i PB+7 per carrers superiors a  30 m. Alguns d’ells, a més a més tenen sobreàtics edificats enretirats 
respecte del pla de façana. 

La normativa del 22@ preveu per a aquests edificis que es puguin transformar de manera individualitzada, mitjançant un Pla de 
Millora de l’edifici, que es pot dur a terme des de la iniciativa privada.  

Aquests plans tenen per objectiu la transformació dels usos (article 10.a.2), tot reconeixent l’edificació existent i el sostre 
(segons llicència) i preveuen la rehabilitació en aquells aspectes necessaris per acollir les noves activitats. 

Aquest planejament implica: 

 L’adequació de l’edifici per a ubicar els nous usos: Renovació de les instal·lacions i dels nuclis de comunicacions, la 
connexió a les noves xarxes d’infraestructures, renovació de façanes, tot mantenint l’estructura edificatòria general existent.  

 La realització d’avantprojecte no vinculant per tal de poder comprovar que l’edifici és apte per als nous usos previstos. 

 Realització de les cessions sòl per a zones verdes i equipaments i la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. Donades 
les característiques de les parcel·les on es troben aquests edificis i la impossibilitat de fer cessions físiques de sòl, aquestes 
es substitueixen en la majoria dels casos, pel seu equivalent econòmic.  

Els edificis industrials consolidats per l’ús: 

Tal i com s’exposa en la normativa, els usos consolidats, a efectes de la possible exclusió d’un àmbit de transformació, són els 
que comprenen activitats que, per les seves característiques, pels costos de trasllat o per la incidència socioeconòmica, la seva 
substitució a càrrec de l’àmbit de planejament, fa inviable o dificulta extraordinàriament l’actuació de transformació. 

En alguns plans predeterminats, com per exemple en el PERI de l’Eix Llacuna, es van excloure de l’àmbit de transformació 
alguns edificis industrials per la seva consolidació per ús en el moment de la redacció del Planejament. En aquest cas, aquests 
edificis, es troben identificats en un llistat que forma part del document, on s’indica que el seu mecanisme de transformació s’ha 
de fer d’acord amb allò que disposa l’article 10.a.2.  

Però hi ha altres casos, com és el cas del PERI de Llull Pujades Ponent, on es van excloure edificis previsiblement pel mateix 
motiu però no es van identificar amb un llistat. Això suposa actualment dificultats interpretatives, ja que passats uns anys des Edificis industrials consolidats 

Anys de construcció dels edificis industrials consolidats 
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de l’aprovació definitiva del PMU que els va excloure, alguns d’aquests edificis estan en desús o han canviat l’activitat que va 
motivar la seva exclusió. 

En no estar identificats caldria trobar criteris que permetessin la seva localització, per tal que puguin acollir als mecanismes de 
transformació previstos per els edificis industrials consolidats per l’ús, i d’altra banda en haver estat exclosos de la 
transformació (previsiblement per l’ús) en el seu moment, l’MPGM vigent els ha deixat en una situació en la que no es poden 
transformar si no és per aquesta via. Altres Plans d’iniciativa privada han exclòs també edificis industrials no consolidats per 
l’ús, de manera que queden en el conjunt de l’àmbit un seguit d’edificis industrials exclosos susceptibles de ser transformats per 
aquesta via. 

La normativa preveu per a aquests edificis el mateix mecanisme de transformació que per als edificis industrials consolidats per 
l’edificabilitat.  

Anàlisi de la situació actual: 

a) Dels edificis industrials consolidats per edificabilitat: 

Dels 117 edificis industrials consolidats per l’edificabilitat existents en l’àmbit, se n’han transformat mitjançant plans 
d’iniciativa privada un total de 31 edificis, que representen el 26,4% del total i 15 edificis van ser inclosos en plans 
predeterminats.   

Per tant, dels 117 edificis resten 71 per transformar, que representen el 60%. 

Pel que fa als edificis transformats per la iniciativa privada cal destacar que 27 dels 31 són de propietat vertical, del que 
podem extreure com a conclusió que en el cas d’edificis amb múltiples propietaris i activitats, la transformació és més 
complicada ja que suposa que tots els propietaris es posin d’acord per fer front a la renovació i sobre tot a les càrregues 
urbanístiques, quan la situació de cada local pot ser molt diferent.  

Segons el cadastre, el 50% dels edificis pendents de transformació són de propietat vertical. A més cal tenir en compte que 
molts dels edificis de propietat horitzontal estan llogats per locals o entitats . 

La majoria dels edificis  que són de propietat vertical també estan llogats per locals i per tant a efectes d’ús podria tenir  
sentit permetre la transformació de l’edifici per entitats. En qualsevol cas, seria recomanable explorar en el futur planejament 
si hi ha la possibilitat de trobar mecanismes més flexibles que possibilitessin la  transformació dels edificis per parts.  

El 63 % han estat construïdes l’any 1954 i el 1976, quan era d’aplicació les ordenances municipals del Pla Comarcal de 
1953, mentre que un 18 % entre els anys 1900-1953 i la resta, un 19 % han estat construïts els 1976 i el 2000.  

b) Dels edificis industrials consolidats per l’ús: 

Hi ha diverses parcel·les excloses de plans d’iniciativa pública i també en plans d’iniciativa privada. 

Les característiques edificatòries d’aquests edificis són molt diverses, tant pel que fa a la seva edificabilitat, tipologia 
edificatòria, edat de l’edificació o ubicació.  
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Criteris i conclusions: 

Criteris generals per als edificis industrials consolidats per l’edificabilitat i per l’ús: 

 Valorar la possibilitat de trobar mecanismes de  transformació més flexibles d’aquests edificis que possibilitessin la seva 
transformació per parts. D’aquesta manera es possibilitaria la transformació de molts d’aquests edificis que són de propietat 
horitzontal. 

 Ampliar els usos possibles de la transformació, sempre i quan la tipologia de l’edifici original ho permeti.  

En qualsevol cas caldrà garantir que l’activitat econòmica industrial existent sigui pervivent o vinculada a la incorporació dels 
nous usos i no vegi perjudicada la seva presència per raó d’incompatibilitats o des-incentiu econòmic vers els nous usos. 

Per als edificis industrials consolidats per l’ús: 

 Analitzar quins són els edificis industrials consolidats per l’ús que han quedat exclosos dels diferents plans i com 
s’identifiquen.  

 Concretar quan s’exclogui un edifici industrial consolidat per l’ús de la transformació d’una illa quins són els motius de 
l’exclusió i la forma prevista per a la seva transformació. 
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5.6 ESPAI PÚBLIC  

5.6.1  Anàlisi general de la situació actual 

De l’eixample tradicional a l’eixample 22@ 

L’eixample d’en Cerdà recolzat en la seva xarxa viaria es desenvolupa de manera diferent segons reculli l’ús residencial o 
l’industrial. Respecte al primer ús i de forma genèrica es construeix segons la qualificació 13E (Densificació urbana Eixample). 
Les característiques principals d’aquesta qualificació són l’alineació a carrer, la fondària edificable i l’alçada reguladora.  

El resultat d’aquest model teòric és una corona edificada amb façana a carrer i uns patis interiors de dimensions considerables 
ocupats generalment, en planta baixa per l’activitat productiva sense oferir funcions d’espai d’ús públic ni tan sols de verd 
privat. 

A l’eixample 22@ d’origen industrial majoritàriament es presenta una transformació que utilitza una eina de planejament 
diferent basada en el redactat d’un PMU que s’aplica a cada àmbit i es defineix per cada cas, fixant lliurament la ubicació, forma 
i alçada dels edificis d’acord amb els paràmetres generals dels estàndards urbanístics de la llei del sòl. La definició final és lliure 
i pot sorgir com desenvolupament d’iniciatives privades, i d’aquí el que calgui determinar els criteris per establir les condicions 
de l’espai d’ús públic que es genera. 

En els àmbits PMU de 22@ les cessions en relació a la superfície ocupada per l’edificació són aproximadament és 
aproximadament del 30%. 

Consideracions sobre la situació actual 

La gestió privada, tendeix a pensar les propostes des de la concepció programàtica interna i redunda en el màxim aprofitament 
i una disposició de la edificació que dona respostes a les seves funcionalitats. D’altra banda, la preexistència d’edificis protegits 
que cal mantenir en convivència amb la nova edificació descrita està generant propostes que, en general, prima la valoració de 
l’objecte edifici per sobre de l’espai públic que sota aquesta concepció, en molts casos esdevé residual. 

Superilles, la nova premisa 

El nou plantejament de com gaudir de la ciutat i d’un nou plantejament de la mobilitat urbana fa que s’estigui concretant el 
traspàs de la xarxa isòtropa d’en Cerdà a una superposició de xarxes tipològicament diferents, i que es concreten en vies 
bàsiques, locals i veïnals, que breument, es pot simplificar com vies que prioritzen el trànsit rodat, la pacificació i l’àmbit 
d'apoderament veïnal, respectivament.     
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Conclusions generals 

És fonamental determinar si l’àrea de gestió de un PMU d’una illa és l’estàndard mínim adequat i suficient per generar espais 
públics útils. Així pot indicar la necessitat de que l’Administració determini àmbits de gestió homogènia per ampliar la capacitat 
de generar espai públic. La continuïtat entre dos o mes espais generats d’aquesta manera pot donar lloc a un gran espai públic 
de dimensions significatives. 

A priori i en relació a les tres tipologies de vies la inclusió d’aquest nous espais públics, fan preveure espais amb concepció 
d’espai verd, o plaça, segons les seves dimensions, amb diferents característiques de pacificació i mobilitat. Aquesta 
incorporació damunt de les xarxes, principalment la veïnal, permet crear nous punts de centralitat urbana, dotant a l’àmbit 22@ 
de un suport urbà d’identificació dels barris. 

Sembla recomanable desestimar la formalització del nou espai públic a l’interior d’illa, doncs l’experiència actual obliga a 
tancar-los en horaris nocturns i la percepció és el d’un àmbit privat. Només en el cas d’espais de mes de 2.000 m² i geometria 
senzilla sembla acceptable plantejar aquest nou espai a l’interior d’illa. Aquesta proposta es pot complementar amb l’existència 
de passatges (en sol públic o privat d’us públic) que connectin diferents espais d’interior d’illa i que a manera de drecera 
ofereixin als vianants recorreguts alternatius als carrers tradicionals. 

Malgrat que les preexistències condicionen, en molts casos, la ubicació del nou espai públic, proposem que com a norma 
general es situï recolzant el carrers. Es pretén crear places i jardins visibles, accessibles i generadors d’activitats, fugint de 
racons i espais interns de dubtós  aprofitament. Per aconseguir-ho, cal que els nous edificis recolzin l’espai públic generat; que 
les seves façanes defineixin i valoritzin l’espai que generen i que aquest es compacti per  crear espais de mides capaces de 
generar activitats diferenciades evitant els espais residuals creats amb l’única finalitat de dotar als edificis dels requeriments de 
llum i ventilació demanats per normativa.  
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5.6.2 Les zones verdes 

En el plànol de les zones verdes de l’any 2000, es pot observar que hi ha 9 peces de sòl qualificat de zona verda distribuïdes 
en l’àmbit, amb un total de 43.747m² situades la majoria d’elles en les zones perimetrals, principalment situats a l’entorn de l’av. 
Diagonal i a l’entorn del Cementiri del Poblenou. 

Tant el Pla Comarcal de l’any 1953 com el Pla General de 1976 no van preveure la necessitat d’espais lliures atès que es 
tractava d’àrees industrials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones verdes preexistents. 
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Estat d’execució de les zones verdes preexistents: 

 Carrer Pujades (1): Es correspon al tram de carrer amb forta pendent i escales que salva el desnivell de les vies del tren 
entre els carrers Joan d’Àustria i Zamora. Les característiques de la topografia i de la urbanització fan que el seu tractament 
actual sigui més semblant al d’una vorera ampla que d’una zona verda. 

 Zones verdes en el Campus Audiovisual (2 i 3): Aquestes zones verdes ser incorporades en el PERI del Campus 
Audiovisual per a la seva reordenació en el conjunt de l’àmbit. La zona verda ubicada en l’entorn de Can Framis ja està 
executada i la de majors dimensions situada en segon terme de l’Av. Diagonal es troba actualment en la fase d’inici d’obres.  

 Entorn del cementiri - Apertura del carrer Llacuna (4): Aquesta zona verda va ser incorporada en el PERI de l’Eix Llacuna 
per tal de possibilitar l’apertura d’aquest carrer fins al mar. Es troba sense executar. 

 Sòls situats en l’illa delimitada entre els carrers Pere IV, Selva de Mar i Marroc. (5): Es tracta d’una illa de forma triangular 
qualificada pel PGM de 17/6 i pendent d’expropiació i execució, en la que es troben edificacions amb ús d’habitatge. 

 Entorn de l’Església del Sagrat Cor (6): Aquest espai lliure que té forma d’”Ele” i envolta l’Església del Sagrat Cor es troba 
sense executar. Per contra, la placeta situada al davant de l’Església, l’únic espai lliure en aquest entorn, es troba 
qualificada de vial, per l’afectació de l’obertura del carrer de Marroc en aquest tram. 

 UA11 del PERI Diagonal Poblenou (7-8): Aquests espais lliures es van incorporar en la UA11 per a la seva reordenació. 
Una d’elles es troba ja executada i es correspon a l’entorn de Ca l’Alier i l’altra encara està pendent de desenvolupament. 

Estat d’execució de les zones verdes derivades de la transformació: 

Zones verdes (qualificació 6b): 

Zones verdes urbanitzades     49.370,00 m²    34% 

Zones verdes pendents d’urbanització     96.292,00 m²  66% 

Total zones verdes amb planejament aprovat   145.662,00 m² 100% 

Del total de zones verdes amb planejament aprovat un 34% es troben ja urbanitzades. 

Espais lliures privats d’ús públic (qualificació 22@T amb servituds de pas públic): 

Espais lliures privats d'ús públic urbanitzats     24.558,00 m²   50% 

Espais lliures privats d'ús públic pendents d'urbanització     21.946,00 m² 50% 

Total espais lliures privats d'ús públic amb planejament aprovat     46.504,00 m² 100% 

Del total de zones verdes amb planejament aprovat un 50% es troben ja urbanitzades. 

Els espais lliures privats d’ús públic representen un 24% dels espais lliures de l’àmbit; per tant cal per tant tenir especial cura en 
el tractament d’aquests espais que sovint complementen als qualificats de zona verda. 

Els planejaments ja incorporen en les normatives la seva regulació per tal que aquests espais s’urbanitzin en continuïtat i amb 
els mateixos criteris que els espais lliures colindants. La dificultat d’aquests espais, es troba en la gestió posterior dels 
mateixos. 
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Anàlisi de les zones verdes resultants de la transformació: 

L’MPGM22@ preveu en operacions de transformació previstes en els articles 16 i 17, que per atendre les necessitats de la 
nova població resident, caldrà fer efectives unes cessions de 31 m²/ 100 m²st residencial dels quals com a mínim 18 m²s/100 
m²st residencial hauran d’estar destinats a espais lliures (6b), i la resta a equipaments locals (7b). 

 El Plans Predeterminats: 

Atesos els mecanismes de la transformació anteriorment exposats, les zones verdes de majors dimensions s’han pogut 
obtenir a partir del desenvolupament dels diferents plans predeterminats, com per exemple el PERI de l’Eix Llacuna, el PERI 
del Campus Audovisual o el PERI de Llull Pujades Llevant. El fet de poder disposar d’àmbits de major abast permet a banda 
de obtenir espais lliures de majors dimensions, poder disposar aquests espais amb una lògica més urbana. 

 El plans d’iniciativa privada. Els plans d’illa: 

Les zones verdes resultants de les transformacions d’illes a través de la iniciativa privada són per de dimensions més 
reduïdes que en el cas anterior.  

Depenent de la superfície de transformació, que generalment és l’illa, la superfície de cessió per a zona verda i equipament 
oscil·la entre els 900 m² i els 1.000 m² de superfície, tenint en compte que es destinin a aquest tipus de sòl els 31 m²/100 
m²st. Aquesta superfície és en molts dels casos inferior atès que normalment hi ha preexistències que s’exclouen de les 
transformacions dels plans d’illa. D’altra banda cal tenir en compte que la seva presència dificulta sovint la ubicació 
d’aquests sòls de cessió en els llocs més adients des del punt de vista urbà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Zona verda en l’Eix Llacuna  

Imatge del saló Llull (PERI Llull-Pujades-Llevant) 

Zona verda carrers dr. Trueta Ciutat de Granada 
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Conclusions sobre les zones verdes:  

 Definir criteris generals per a la definició i urbanització dels espais lliures de cessió.  

 Estudiar mecanismes per obtenir peces de cessió de mida més gran que permetin donar resposta a les necessitats de la 
nova població resident i analitzar quins són els emplaçaments més adients per a aquestes. 

 Ubicar les zones verdes resultants dels Plans d’Iniciativa Privada que donen com a resultat peces petites en una lògica 
general de conjunt, que potenciïn la seva funció identitària i que  permetin posar de relleu aquells aspectes més singulars 
del territori, com per exemple l’empremta d’ antics traçats agraris, o les connexions que tracin recorreguts d’interès entre 
edificis patrimonials. 

 Dotar de major control al disseny i l’execució dels espais privats d’ús públic, que complementen els sòls destinats a verds 
públics en una proporció considerable, i han de permetre una lectura conjunta de l’espai lliure, i concretar els mecanismes 
de la seva gestió i manteniment posteriors. 

 Analitzar la necessitat d’obtenció de les peces de sòl de zona verda pendents d’expropiació, com és el cas de la situada en 
el carrer Pere IV. 

 Executar de la zona verda ubicada en l’entorn del Cementiri del Poblenou, recollida en el PERI de l’Eix Llacuna, vinculada a 
la apertura definitiva del carrer Llacuna al mar. 
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5.6.3  Espai públic viari. Els carrers 

L’espai públic viari representa un 34% de l’àmbit del 22@. És una part essencial de l’estructura urbana i representa l’espai 
públic de majors dimensions. 

En l’any 2000 restaven encara pendents d’obertura nombrosos trams de carrers de l’àmbit com el carrers de Roc Boronat, 
Llacuna, Marroc o Cristóbal de Moura. L’estat de l’estat de la urbanització i de les infraestructures era precària i obsoleta, i de 
fet encara ho és en algunes de les zones pendents de reurbanització, en especial en la zona situada per sobre de l’av. 
Diagonal. 

Les actuacions executades o en execució suposen la urbanització d’uns 14,4 Km de carrer (dades juliol de 2018).  La 
reurbanització s’ha dut a terme incorporant tots els serveis i les xarxes previstes pel Pla Especial d’Infraestructures. 
S’han realitzat també altres intervencions en l’espai públic viari, com ara la implantació de la primera “Superilla” en trama 
d’eixample, en la cruïlla dels carrers Roc Boronat amb Sancho de Àvila, que ha suposat modificacions en la jerarquia viària i el 
disseny dels carrers amb relació als criteris d’urbanització inicialment plantejats, que cal considerar d’ara endavant en el 
desenvolupament de 22@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Plànol de l’estat d’execució del viari 
 

Carrers pendents d’obertura en l’any 2000 
 

Carrers oberts i carrers pendents d’obertura en l’any 2019 
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Conclusions sobre l’espai públic viari: 
 Redefinir els criteris d’urbanització i tractament dels carrers en base a la seva jerarquització.  

Les característiques viaries han de permetre definir una jerarquia de carrers primaris i secundaris amb la intenció de millorar 
la fluïdesa del trànsit rodat i crear àrees destinades exclusivament a la circulació local. Cal analitzar aquesta jerarquització 
viària tot atenent els nous criteris de mobilitat de ciutat. 

 Executar els carrers pendents d’obertura. 

 Valorar la necessitat de dur a terme les afectacions de vial per obertura de carrer i per eixamplament de les amplades 
existents, i en conseqüència redefinit, si escau, les seves característiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61



5.7 SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  

La Llei d'urbanisme 2/2002, de 14 de març, va plantejar per primera vegada un model sostenible de desenvolupament 
urbanístic. Les Lleis d’Urbanisme posteriors han recollit i ampliat aquests principis. 

El DL 1/2005 aposta per l’ús racional del territori i dels recursos, la qualitat de vida digna dels habitants i el respecte pel 
medi ambient. El DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, defineix el concepte de 
desenvolupament urbanístic sostenible en els següents termes, en l’article 3: 

1. “El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta 
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de models 
d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la 
renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin 
un model de territori globalment eficient. 

3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu del 
desenvolupament urbanístic sostenible.” 

El DL 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’Urbanisme, concreta els següents aspectes en 
l’article 3: 

a) “La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no renovable, el que comporta la configuració de 
models d’ocupació del sòl que: 

1. Afavoreixin la compactació urbana, evitant la dispersió de la urbanització i les edificacions en el territori mitjançant la 
previsió dels creixements en continuïtat amb el teixit urbà existent, i considerin la conservació, la rehabilitació i la 
recuperació de les trames urbanes i del parc immobiliari. 

2. Fomentin la implantació de sistemes de transport col·lectiu i la mobilitat sostenible en general. 

3. Afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional a les àrees rurals, i comportin una gestió 
adequada del sòl no urbanitzable i, particularment del sòl agrari, que reconegui les seves funcions productives, 
territorials i paisatgístiques. 

4. Afavoreixin la preservació i consolidació de la identitat del territori. 

5. Consolidin un model de territori globalment eficient. (...) 

b) La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural, mitjançant la preservació de les funcions 
ecològiques del sòl, la millora de la qualitat ambiental, la gestió del paisatge per tal de preservar-ne els valors, la 
utilització racional dels recursos  
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naturals i el foment de la eficiència energètica mitjançant l’elecció dels emplaçaments i l’ordenació de manera que tinguin 
en consideració les condicions geogràfiques i climàtiques que poden influir en l’estalvi energètic i el millor manteniment de 
les edificacions. 

D’altra banda, Barcelona disposa de l’Ordenança general del medi ambient, aprovada el 25 de febrer de 2011 pel consell 
Plenari, així com del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, el full de ruta de la sostenibilitat.  

També s’ha elaborat una Guia de criteris de sostenibilitat en l’urbanisme que s’incorpora en aquest document integrat en 
cadascun dels objectius estratègics del Compromís ciutadà per la sostenibilitat. 

Anàlisi dels aspectes ambientals de l’MPGM 22@: 

L’MPGM 22@, aprovada l’any 2000, es desenvolupa en un context previ a la Llei d’Urbanisme 2/2002, i no incorpora alguns 
dels aspectes plantejats per aquesta, com per exemple l’informe ambiental.  

Tot i així, els aspectes ambientals estan presents des de l’inici tant en l’MPGM22@ com en el Pla Especial 
d’Infraestructures, i coincideixen amb els objectius estratègics del Compromís ciutadà per la sostenibliltat; i entre els que 
destaquen els següents, a fi de desenvolupar-los en el marc futur. 

Objectiu 1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat 

Les transformacions tant d’iniciativa pública com privada suposen un increment del verd en l’àmbit del 22@. Aquest 
increment de zones verdes és molt important atès que al tractar-se de zones industrials des de l’any 1953, i també en el 
PGM’ 76 les dotacions de verd eren molt escasses.   

Alguns dels criteris de la Guia mencionada a incorporar són els següents: 

 Criteri 4.1 Accés a espais verds de qualitat  

 Criteri 4.2 Espai públic ombrejat  

 Criteri 4.3 Conservació i millora de l'estructura ecològica i de la biodiversitat 

Objectiu 2. Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi. 

L’MPGM22@ estableix en la seva normativa, que cada Pla de Millora Urbana de renovació dels sòls industrials per a 
destinar-los a noves activitats ha de generar dins l’àmbit unes cessions destinades a zona verda, equipaments i  habitatge 
de protecció oficial.  

Per tant, la nova ordenació incorpora, en un sòl amb un ús actualment exclusivament industrial, nous usos com 
l’equipament, l’habitatge de protecció i la zona verda que situats de manera alterna afavoreixen la diversitat d’activitats en 
l’àmbit. 

Alguns dels criteris de la Guia a incorporar són els següents: 

 Criteri 1.1 Prioritat i comoditat pel vianant.  

 Criteri 1.2 Accés a la bicicleta.  

 Criteri 1.3 Accés al transport públic col·lectiu.  
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 Criteri 1.4 Proximitat a punts de recàrrega pel vehicle elèctric. 

 Criteri 1.5 Baix impacte de la distribució urbana de mercaderies. 

 Criteri 2.5 Reducció de la petjada dels aparcaments de motocicletes. 

 Objectiu 3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència. 

 Criteri 2.6 Prevenció de la contaminació lluminosa.  

 Criteri 2.7 Prevenció de la contaminació acústica. 

Objectiu 4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent. 

El Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou va incorporar aspectes ambientals que suposen una reducció del consum 
energètic en la vida útil de l’edifici com són la recollida pneumàtica selectiva d’escombraries o la connexió a la xarxa de 
climatització centralitzada i l’ús de l’aigua freàtica, entre d’altres. 

La xarxa de climatització centralitzada té un paper important en la sostenibilitat al districte ja que la productivitat d'aquest 
sistema de calor i fred permet estalviar una gran quantitat de CO2, i a més contribueix a millorar la qualificació energètica dels 
edificis. 

Alguns dels criteris de la Guia a incorporar són els següents: 

 Criteri 7.1 Elevada exigència en la qualificació energètica d'edificis de nova construcció. 

 Criteri 7.2 Orientació solar de l'edifici.  

 Criteri 7.3 Proteccions solars. 

 Criteri 7.4 Aprofitament de la ventilació natural.  

 Criteri 7.5 Aprofitament de la il·luminació natural.  

 Criteri 7.6 Producció d'energia renovable. 

Objectiu 5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable. 

La rehabilitació i adequació d’edificis industrials existents és un dels aspectes ambientalment més rellevants, ja que suposa una 
important reducció dels materials i residus derivats de la construcció. 

L’MPGM22@ te en aquest apartat un dels seus majors reptes ja que es tracta en sí mateix el reciclatge d’un teixit urbà per a 
dotar-lo de nous usos. D’aquest teixit hi ha parts que s’enderroquen pera donar pas a noves edificacions, però hi ha una part 
important, que són edificacions tant industrials com d’habitatge que es poden reaprofitar per les seves característiques, 
edificabilitat, interès arquitectònic per a dotar-les de noves oportunitats. 
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Alguns dels criteris de la Guia a incorporar són els següents: 

 Criteri 6.1 Reducció de la petjada ambiental dels materials utilitzats 

Objectiu 6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva. 

Un procés de disseny transversal i integrador és un component crític de la governança urbana contemporània. Requereix que 
l’equip de planejament o projectació el conformin membres de diverses disciplines (és a dir, que sàpiguen sobre sistemes 
naturals, disseny, construcció, manteniment, etc.) col·laborin entre si. 

Alguns dels criteris de la Guia mencionada a incorporar són els següents: 

 Criteri 0.1 Disseny integrat transdisciplinar 

Objectiu 7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada. 

Construir nuclis urbans significa consolidar espais i crear teixits urbans que, entre d’altres aspectes arribin a una densitat 
edificatòria mitjanament alta i tinguin una bona complexitat de l’estructura urbana. Aquesta complexitat s’aconsegueix 
principalment mitjançant la creació de possibilitats de relació amb els altres usos (laboral, educatiu, comercial, d’oci, etc.) i en la 
que també intervenen altres factors com la interrelació entre classes socials ó la relació intergeneracional. 

Alguns dels criteris de la Guia mencionada a incorporar són els següents: 

 Criteri 2.1 Accés a zones de descans  

 Criteri 2.3 Accessibilitat combinada a equipaments i serveis públics 

 Criteri 2.4 Diversitat d'usos i serveis 

Objectiu 8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti. 

La MPGM 22@, tenen com a objectiu la renovació urbana, econòmica i social de les àrees industrials del Poblenou, cap a les 
noves activitats productives i d’altres com la formació i la recerca, així com la incorporació d’altres usos. 

Aquesta renovació s’ha d’entendre també com un paràmetre de disseny que n’ha d’evitar l’obsolescència funcional. Per 
aquests motius és important dissenyar la renovació tot pensant en el cicle de vida i el manteniment.  

Alguns dels criteris de la Guia mencionada a incorporar són els següents: 

 Criteri 6.2 Pla de manteniment, vida útil i durabilitat 

Objectiu 9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa. 

Tot i que aquest no és un objectiu principal del planejament urbanístic, s’ha realitzat al llarg d’aquests anys divulgació dels 
mecanismes de la transformació que permeten la reutilització de teixits existents. 

Objectiu 10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global 

La ciutat de Barcelona per la seva situació geogràfica envoltada de límits naturals, el mar, els dos rius i Collserola ha anat 
ocupant la plana central i pràcticament ha esgotat el sòl. Per aquest motiu és una de les ciutats que té una forta tradició de 
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rehabilitació i transformació sobre els propis teixits existents, tot i que cal reconèixer que ha estat la principal exportadora de 
població vers altres zones de la Regió Metropolitana.  

L’aprofitament del sòl en el cas de l’MPGM 22@,  és potser l’aspecte mediambiental més important, pel fet de recuperar un 
teixit infrautilitzat, amb criteris de compacitat, complexitat i incorporant-hi mesures ambientals. 

És important també considerar els efectes del canvi climàtic previstos a la ciutat, en els que es preveuen augments de 
temperatura importants, la reducció de la precipitació i l’augment del risc d’inundacions.  

Alguns dels criteris de la Guia a incorporar són els següents: 

 Criteri 3.1 Retenció de l'aigua de pluja  

 Criteri 3.2 Infiltració de l'aigua de pluja  

 Criteri 3.3 Aprofitament de recursos hídrics alternatius 

 Criteri 5.1 Paviments que reflecteixen la radiació solar  

Conclusions: 

La introducció de criteris ambientals en el procés urbanístic i en l’execució dels edificis ha estat un factor rellevant, malgrat en el 
moment d’aprovació de l’MPGM22@ no es va realitzar un document específic com a tal. 

Caldrà dur a terme un estudi des de la perspectiva ambiental de l’àmbit del 22@ i incorporar tant a l’MPGM22@ i del Pla 
Especial d’infraestructures el corresponent estudi ambiental  que reforci els aspectes ambientals que ja incorporaven tant 
l’MPGM22@ i com el PEI des del seu origen, i que estableixi els criteris per a un desenvolupament més inclusiu i sostenible. 

També caldrà reforçar els aspectes ambientals en totes les seves vessants i per a les diferents fases de la renovació urbana 
tant en les operacions de transformacions de sòl com per aquelles en què es plantegi el manteniment de les edificacions i dels 
teixits existents, així com aquells aspectes relacionats amb la configuració de l’espai públic i les infraestructures. 
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5.8 INFRAESTRUCTURES 

Anàlisi de l’estat actual de les infraestructures del PEI i de les xarxes de serveis: 

En el PEI 22@ es descriuen una sèrie d’infraestructures en funció de la classificació dels carrers.  

Es defineix una xarxa de carrers per on discorren xarxes troncals (prismes de serveis). Aquesta xarxa de serveis s’intercepta 
per unes galeries que connecten les illes privades i que porten els serveis de les xarxes troncals fins a terrenys privats.  

Dins dels edificis es preveuen unes galeries privades que porten aquestes derivacions de la xarxa troncal a unes sales 
tècniques dels diferents serveis. A partir d’aquestes sales tècniques es fa la distribució de serveis per dins de les edificacions. 
En el cas de les antenes hi ha també uns passos verticals que connecten les sales tècniques soterrades amb les sales en 
coberta.  

Galeries: 

Anàlisi: 

 Les galeries públiques que travessen els carrers, presenten en alguns casos, anomalies tècniques pròpies del desgast del 
temps i del seu propi disseny (presencia de aigües, manca de instal·lacions pròpies i de seguretat).  

 En els últims anys se ha realitzat feines de manteniment correctiu així com la implementació d’un sistema de tele gestió en 
una part de elles que implica una dotació econòmica no prevista.  

Conclusió:  

 Analitzar la re definició del model d’implantació del PEI. 

 Definir del sistema de manteniment així com tota la informació al respecte de les cessions d’aquests espais. 

 Resoldre la regulació de les ocupacions de les galeries tant públiques com privades.  

Prismes: 

Anàlisi: 

 Manca un redimensionat dels prismes així com una actualització periòdica a les noves normatives tècniques i als nou 
requeriments tecnològics. 

Conclusió: 

 Estudiar una nova proposta de conjunt de prismes i càmeres de registre adequats a les noves necessitats. 

 Redimensionar els prismes elèctrics i de telecomunicacions. Valorar la necessitat del prisma de mobiliari urbà. 

Sales tècniques: 

Anàlisi: 

 Segons el PEI aquestes sales s’han de cedir a l’Ajuntament, però hi ha serveis (subministrament elèctric i xarxa de fred i 
calor) que requereixen una gestió pròpia de les sales. 
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 Existeix actualment una problemàtica d’accés atès els diferents operadors a les que donen servei. Es necessària una 
regulació d’accés a les sales tècniques tant per al ajuntament com per les companyies de serveis. 

  

Conclusió: 

 Revisió de les necessitats de sales tècniques dins els edificis privats. Actualment s’executen sales de RSU, sales per a la 
xarxa de fred i calor, sales elèctriques, sales de telecomunicacions, sales de gestió viària i espai en coberta per ubicació 
d’antenes. 

 Redimensionament de les superfícies, ubicacions de les sales i espais en coberta. 

 Actualització periòdica als nou requeriments tecnològics i normatius. 

 Incorporació de un model de gestió de les sales tècniques i espais en coberta incorporant criteris de responsabilitat d’ús i 
procediment de cessió de l’espai. 

En quant a les sales d’antenes i de telecomunicacions que el PEI preveu a les teulades dels edificis: 

 Cal analitzar i actualitzar els requeriments d’aquest tipus de sales. 

 Cal compatibilitzar a l’espai en coberta de l’edifici d’aquestes sales amb el compliment de les normatives en relació a les 
instal·lacions d’energia solar. 

Xarxa de fred i calor: 

Anàlisi: 

 Manca un pla de desenvolupament actualitzat de la xarxa de fred i calor i la seva incorporació en el PEI. 

Conclusions: 

 Establir una proposta de xarxa de desenvolupament del sistema de fred i calor i escomeses. 

 Revisió del model de gestió. 

 Regular els mecanismes d’accés a la xarxa per a qualsevol tipus d’ús dins l’àmbit. Definir i concretar les exempcions de les 
connexions obligatòries de la xarxa. 

 Estudiar segons la demanda la construcció d’una tercera central. 

Xarxa de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans (RSU): 

Anàlisi: 

 Manca la construcció de la central ja prevista i una revisió de xarxa existent relacionada. 

 Manca un pla de desenvolupament actualitzat. 

Conclusions: 
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 Cal dur a terme construcció de la central ja prevista i una revisió de xarxa existent relacionada per a adaptar-la a la seva 
posada en servei. 

 Cal actualitzar la planificació de la xarxa incorporant l’inventari de la xarxa existent i les seves previsions a futur. Cal 
especificar i concretar les condicions d’excepció de connexió. 

 Revisió del model de gestió de  la RSU. Cal revisar les escomeses  i  les xarxes principals. També cal inspeccionar la xarxa 
executada i no feta servir per falta de central de recollida o per no connexió a la xarxa existent. 

 Definir i concretar les exempcions de les connexions obligatòries de la xarxa de RSU. 

Xarxa aigües freàtiques i usos de l’aigua de pluja: 

Anàlisi: 

 El PEI actual contempla la captació de l’aigua freàtica en els projectes d’urbanització. Per a cada illa estaven previstos 
sistemes d’extracció d’aigua i els usos previstos que no sempre s’han pogut implantar. 

 El PEI preveu com a alternativa de climatització a la xarxa de fred i calor l’ús de sistemes que utilitzin aigua freàtica.  

 El PEI permet la reutilització de l’aigua de pluja de teulada, però no sempre s’ha pogut implantar. 

 S’ha detectat la presència d’aigües freàtiques en determinades galeries de serveis. 

Conclusions: 

 Analitzar i aprofitar aquests recursos per a gestionar-los de manera integrada i sostenible.  

 Regulació de la reutilització de l’aigua de pluja de teulada. 

 Revisió de les alternatives de sistemes de climatització amb la utilització d’aigües freàtiques. 

 Caldrà tenir en compte la presència de l’aigua freàtica a nivells molt superficials en algunes parts de l’àmbit i preveure 
solucions i excepcions en la normativa. 

Energia solar 

Anàlisi: 

 Dificultats en disposar de la superfície de captació solar suficient en coberta, atesos les dimensions de les diferents 
instal·lacions previstes en les cobertes. 

Conclusions: 

 Compatibilitzar a l’espai en coberta de l’edifici d’aquestes sales amb el compliment de les normatives en relació a les 
instal·lacions d’energia solar. 
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Aparcament: 

Anàlisi: 

 Dificultats en el compliment de les places previstes en el PEI, en especial pel que fa en la incidència de les excavacions en 
les alteracions del nivell freàtic. 

 Edificis existents sense aparcament. 

Conclusions: 

 Cal adequar els requeriments a la nova normativa  d’aplicació. 

 Caldrà dur a terme un nou estudi de mobilitat generada. 

Conclusions: 

Caldria revisió i actualització del Pla especial d’infraestructures en el seu conjunt, entre d’altres en els següents aspectes: 

 Actualitzar el PEI  a les noves normatives i requeriments tecnològics e Incorporar la instrucció de sostenibilitat a les obres. 

 Incorporar un pla de manteniment i d’un nou model de gestió integral. 

 Revisar de la jerarquia de carrers i la seva coordinació amb la distribució de les xarxes troncals en el marc del nou estudi de 
mobilitat generada. 

 Concretar la gestió de les infraestructures dels fronts consolidats d’habitatge, edificis industrials consolidats, edificis 
catalogats i altres edificis que es poden mantenir intentant compatibilitzar els serveis existents i els necessaris. 

 Definir el sistema de manteniment de les galeries així com tota la informació al respecte de les cessions d’aquests espais.  

 Inventariar les altes de les servituds de pas a favor de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Revisar els casos d’excepció de la implantació del PEI per raó de rehabilitacions inferiors al 50% i concretar les bases per a 
l’aplicació d’aquest supòsits. 

 Actualitzar i revisar els convenis existents amb els diferents operadors de serveis. 

 Revisar el model de gestió de la xarxa de fred i calor. 

 Redefinir els prismes necessaris, que siguin compatibles tant amb urbanitzacions existents com noves. 
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5.9 MOBILITAT SOSTENIBLE 

Introducció. Estratègia de mobilitat 

La mobilitat urbana està experimentant una important evolució en els darrers anys, que es projecte també cap al futur. El 
document que reflecteix l’estratègia de mobilitat de la ciutat és el Pla de Mobilitat Urbana. 

El Pla de Mobilitat Urbana (d’ara endavant PMU) apunta la voluntat de canvi vers un model de mobilitat més sostenible. Així el 
Pla de Mobilitat Urbana Barcelona 2019-2024 s’adapta als criteris, orientacions i objectius establerts pels plans i directrius 
d’ordre superior, com ara les Directrius Nacionals de Mobilitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya), el Pla Director de 
Mobilitat de la RMB (ATM), o els establerts pel Pacte per la Mobilitat, entre d’altres. 

Tenint en compte aquests criteris, el PMU de Barcelona parteix de cinc eixos estratègics: 

1. Mobilitat segura. Respecte per la vida humana. Millora de la seguretat viària a Barcelona (de forma quantificable), Visió 0 
accidents mortals. S’inclou també la percepció de la seguretat en l’espai públic, de manera que cap persona deixi de fer ús 
d’un determinat mode de transport perquè se sent insegura. 

Objectius: Reduir l’accidentalitat. Millorar la seguretat viària i el respecte entre els usuaris i usuàries dels diferents modes 
de transport (sostenibilitat vital). 

2. Mobilitat saludable. Apostar per un mode de vida actiu, allunyat del sedentarisme, que repercuteixi en una millor salut dels 
ciutadans. Els beneficis a la salut vindran tant per la pròpia activitat física realitzada per desplaçar-se, com per la reducció 
de les contaminacions, tant atmosfèrica com acústica, que es deriva d’usar modes de transport on la força motriu és l’esforç 
físic de l’individu. 

Objectius: Aprofitar la necessitat de desplaçament per millorar la salut dels ciutadans. Millorar la salut del conjunt de la 
ciutadania mitjançant la millora de les condicions ambientals del conjunt de la ciutat.  

3. Mobilitat sostenible. Reducció de les necessitats de mobilitat i en particular de les necessitats de desplaçaments 
mecanitzats, foment del respecte per l’entorn. Reducció de les emissions que contribueixen a la contaminació atmosfèrica. 
Reducció del soroll. Promoció d’una cultura de la mobilitat sostenible: afavorir l’ús dels modes “tous”. 

Objectius: Reduir els perjudicis de la mobilitat sobre el medi ambient. Optimitzar la gestió de la mobilitat i optimització del 
rendiment de l’espai per mobilitat. 

4. Mobilitat equitativa. Mateixes oportunitats de desplaçar-se per a totes les persones (mobilitat democràtica). Llibertat 
individual de moviment. Dret a la mobilitat. Accessibilitat universal per desplaçar-se. Igualtat de gènere en la mobilitat. 
Foment de la convivència. Augment de la disciplina viària. Integració social. 
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Objectius: Promoure la cohesió social. Distribuir equitativament els béns, serveis i oportunitats entre la població 
(sostenibilitat sociocultural). Garantir el dret a la mobilitat. Assegurar l'accés a tots els modes de transport. Millorar la qualitat 
de vida. 

5. Mobilitat intel·ligent. La mobilitat entesa com a part del procés productiu contribueix al dinamisme econòmic de l’àrea 
metropolitana. Mobilitat fluida, amb menor congestió. Reduir el temps generalitzat dels desplaçaments. Reduir els costos 
econòmics de funcionament del sistema de transport. Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport; incrementar l’ús 
dels vehicles d’ús compartit (sharing); incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat; millorar el servei de 
mobilitat introduint MaaS Mobility as a Service. 

Objectius: Reduir la congestió. Millorar l’eficiència del sistema de mobilitat. Promoure noves maneres de desplaçament en 
detriment del vehicle particular. Possibilitar la integració de xarxes de transport i serveis de la mobilitat. 

D’aquests cinc objectius estratègics se’n deriven els objectius específics del Pla de Mobilitat urbana, que són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’assolir aquests objectius en la realitat de la ciutat de Barcelona, el PMU planteja: 

 Organització de la trama urbana de la ciutat en Superilles, i altres mesures de pacificació de trànsit. 

 Millores en l’accessibilitat i confort de voreres i espais per a vianants.  

 Continuar desenvolupant la totalitat de la xarxa de carrils bici, i aplicar mesures per a promoure la seguretat de les bicicletes 
en la xarxa.  

 Consolidar la Nova Xarxa Ortogonal de bus i millorar el servei de les línies restants. 

Mobil itat  Segura

Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat.

Mobil itat  Saludable

Fomentar la mobilitat activa.

Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.

Reduir la contaminació acústica derivada del transport.

Mobil itat Sostenible

Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.

Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic. 

Mobil itat  Equitat iva

Fomentar usos alternatius de la via pública.

Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat.

Garantir una mobilitat equitativa per edat, condició física, gènere, renda econòmica i barri.

Millorar les condicions de la mobilitat quotidiana i professional.

Mobil itat  intel·l igent:

Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport.

Incrementar l’ús dels vehicles d’ús compartit (sharing).

Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat.

Millorar el servei de mobilitat introduint tecnologies "mobility as a service".
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 Continuar amb el desplegament de Carrils bus i cicles semafòrics per afavorir al transport públic de superfície.  

 Mantenir el nivell de servei de trànsit actual. 

 Compliment dels paràmetres normatius llindars de qualitat ambiental per NOx i PM10 (directiva UE), i per gasos d’efecte 
hivernacle (Kyoto-PAES). 

 Promoció i mesures de discriminació positiva a favor dels vehicles menys contaminants i d’alta ocupació. 

 Revisió de la regulació de l’aparcament en calçada i fora de calçada (tarifes, etc.). 

 Millorar l’eficiència de la distribució urbana de mercaderies, i disminuir les friccions amb la resta de fluxos motoritzats. 

 Treballar conjuntament amb el sector privat per aconseguir la integració dels nous modes de mobilitat. 

 Posar les noves tecnologies al servei de la mobilitat. 

Anàlisi de la mobilitat en el 22@: 

La mobilitat urbana ha experimentat una important evolució des de l’any 2000, de forma que l’aplicació de l’estratègia de 
mobilitat descrita en l’apartat anterior en l’àmbit del 22@, requereix actualitzar els criteris emprats en la redacció del PEI. 

El Decret de la Generalitat de Catalunya d’Avaluació d’Estudis de la Mobilitat Generada de 2006, estableix els mecanismes 
d’obligat compliment per tal que cada desenvolupament urbanístic assumeixi les càrregues corresponents per a la mobilitat 
generada en cada cas. 

L’experiència mostra la dificultat en implementar aquests mecanismes en el cas del 22@, principalment a causa de l’elevat 
nombre de petits nous desenvolupaments. 

Resulta imprescindible que l’actualització del PEI estableixi els mecanismes per tal que cada desenvolupament assumeixi les 
càrregues que li corresponguin. 

Des de l’any 2000 han existit modificacions en les NNUU del PGM que regulen els aparcaments en la ciutat. Resulta necessari 
que l’actualització del PEI contempli aquestes noves condicions establertes normativament. 

Per altra banda, cal revisar el resultat obtingut de l’aplicació dels criteris d’aparcament del PEI actual. Els ratis d’utilització de 
les places fora calçada han estat influenciats per fet que l’oferta real d’estacionament en calçada ha estat superior a la prevista.  

Criteris: 

A continuació es relacionen els criteris a utilitzar en l’actualització del PEI, ordenants segons modes de transport.  

Vianants 

 Organització de la trama urbana en Superilles. 

 Altres mesures de pacificació de trànsit. 

 Millores en l’accessibilitat i confort de voreres i espais per a vianants. 
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Xarxa de Bicicleta 

 Revisió, actualització i desplegament de la xarxa. 

 Revisió i actualització de la tipologia de carrils bici: calçada/semi-nivell, unidireccionals i a l’esquerra de la secció. 

 Augment de la dotació i millora de la seguretat en l’aparcament de bicis. 

Transport públic 

 Revisió i actualització de la topologia de xarxa de bus, en coherència amb els projectes de transformació de l’espai públic. 

 Revisió i actualització dels serveis de tramvia. 

 Desplegament i millora de carrils bus. 

 Prioritat semafòrica pel transport públic. 

DUM (Distribució urbana de mercaderies) 

 Microplataformes logístiques. 

 Àrea de distribució urbana de mercaderies. 

 Càrrega i descàrrega nocturna. 

 Carrils multiús. 

Infraestructura viària 

 Revisió, actualització i desplegament de la xarxa viària, en coherència amb els projectes de transformació de l’espai públic.. 

 Revisió i actualització de les seccions viàries tipus: xarxa bàsica i xarxa local. 

 Proposta d’actualització del criteri en la xarxa bàsica, passant de [3 circulació + 1 Bus] a [1 bici + 2 circulació + 1 Bus]. 
Requereix modelització de trànsit, per identificar possibles trams puntuals on resulti necessari disposar de 3 carrils de 
circulació. 

 Revisió, actualització i desplegament de les instal·lacions de regulació de mobilitat: semàfors, sensors, càmeres tv...  

 Amb especial importància a les connexions dels equips amb el Centre de Gestió de Mobilitat. 
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Conclusions: 

Caldrà dur a terme una actualització del Pla Especial d’Infraestructures en els aspectes relatius a la mobilitat generada, tenint 
en compte els criteris i objectius de ciutat. 

Pel que fa a les operacions de transformació caldrà tenir en compte els aspectes següents : 

 Revisar i actualitzar els criteris de mobilitat pel que fa a cada una de les xarxes: (vianants, xarxa de bicicleta, transport 
públic, distribució mercaderies, Infraestructura viària). 

 Establir mecanismes que permetin que cada desenvolupament assumeixi les càrregues que li corresponguin en relació amb 
la mobilitat generada.  
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5.10 ACTIVITAT ECONÒMICA 
El 22@ ha demostrat ser un projecte de rellevada importància per al desenvolupament econòmic innovador no només del 
districte de Sant Martí, sinó de tota Barcelona i la seva àrea metropolitana. En els darrers 18 anys, el sector de l’economia del 
coneixement impulsat pel 22@ s’ha adaptat a diferents canvis econòmics, polítics i tecnològics, amb etapes de gran expansió i 
etapes menys accelerades. El projecte de ciutat plantejat a l’any 2000, d’impulsar un model industrial adaptat a la revolució 
tecnològica basada en l’econòmica del coneixement, va permetre impulsar una nova base productiva i ocupacional. 
Actualment, considerant l’evolució del projecte i les noves oportunitats d’innovació, cal reajustar alguns aspectes per donar 
resposta tant a les necessitats de les veïnes i veïns dels barris implicats com a les necessitats del sector empresarial i en 
general a les necessitats de la ciutat, reafirmant la seva capacitat innovadora i competitivitat a nivell global. 

El projecte de l’economia del coneixement del 22@ ha estat crucial per a la promoció econòmica de la ciutat, donant suport al 
seu posicionament a nivell global com a ciutat innovadora i esdevenint un model de regeneració urbana i innovació referent per 
altres ciutats com ara Boston, Medellín o Manchester. Aquest model es basa en una sèrie de pilars que continuen sent vàlids 
avui en dia. 

‐ Usos mixtos: la convivència d’activitats complementaries fomenta la innovació en els processos de producció i crea un 
entorn urbà més equilibrat i sostenible. 

‐ Densitat urbana: els espais densos i complexos generen massa crítica necessària per desenvolupar economies d’escala. 

‐ Activitats intensives en coneixement: la concentració d’activitats innovadores i intensives (activitats @) en coneixement 
s’obté amb la relació entre aquestes i el coeficient d’edificabilitat per parcel·la. 

‐ Centres d’innovació: el projecte fomenta la proximitat i l'intercanvi entre els principals centres d'innovació i les empreses 
amb l’objectiu de garantir la disponibilitat de capital humà altament qualificat. 

‐ Sistema d’infraestructures modern: la reurbanització ofereix una xarxa moderna d’infraestructures que dona resposta a les 
necessitats socials i mediambientals d’un districte d’innovació. 

‐ Flexibilitat: una renovació urbana flexible i gradual és necessària per a poder adaptar-se a la complexitat d’un projecte a 
llarg termini i amb diversos agents i nivells interrelacionats. 

Tot i els aspectes positius que s’han obtingut, com ara la reurbanització d’espais i carrers, l’atracció d’empreses o la generació 
d’ocupació, hi ha encara marge de millora per poder ajustar el projecte, tenint en consideració tant la realitat de barri com la 
realitat metropolitana: aspectes com ara el tancament de tallers i petit comerç, la presencia tant de naus abandonades com de 
solars sense desenvolupar, la dificultat d’accés a l’habitatge o els desequilibris produït per l’excessiva presència de l’ús hoteler.  

Un element exemplificant de les dificultats del desenvolupament del 22@ és la consecució de la transformació física: a l’any 
2015, el 50,60 % del sòl 22@ estava pendent de tenir completada la transformació i en relació a l’habitatge, dels 4.000 
habitatge previstos, 1.800 nous habitatge protegits s’havien construït al setembre del 2014. Una modificació del PGM és doncs, 
una necessitat i una oportunitat per acabar de completar el projecte. 

El pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible” representa una proposta compartida per diferents agents 
relacionats amb el 22@ per a re-impulsar els aspectes positius del projecte i a l’hora proposar solucions als aspectes que 
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caldria ajustar. Les 19 propostes del Pacte cobreixen diferents àmbits que defineixen el 22@ i que s’haurien de modificar per 
impulsar-ne un creixement sostenible i inclusiu, superant els obstacles que han frenat la seva evolució: 

‐ Habitatge i model urbà de barri 

‐ Economia de la innovació i social i solidària de proximitat 

‐ Patrimoni i equipaments socials i culturals 

‐ Ecologia i sostenibilitat 

‐ Governança i Participació 

El 22@ ha estat un actiu fonamental per a la consolidació de la posició de Barcelona com hub innovador, tal i com indica el 
posicionament de la ciutat en alguns índex que mesuren aspectes com ara l’atracció de talent, l’emprenedoria digital, creació 
de start-ups o atracció d’empreses i inversions. Tot i així, el hubs actuals no tenen cap garantia de continuar sent-ho de cara al 
futur, ja que la tecnologia evoluciona constantment i altres ciutats poden esdevenir més competitives a l’hora d’atraure 
empreses i talent. És per això que és necessària una constant evolució i adaptació a noves realitats, i en el cas del 22@, la 
modificació del PGM representa una gran oportunitat d’adaptació.  

Quina és la situació actual del 22@nord 

En els darrers 19 anys, la transformació física, econòmica i social del 22@ no s’ha desenvolupat de forma homogènia en tot 
l’àmbit del 22@. Analitzant les dades en superfície similar, el 22@ sud concentra el 84% d’empreses, el 85% dels treballadors i 
genera el 86% del valor afegir brut del tota l’àrea del 22@. La centralitat urbana de Glòries i l’avinguda Diagonal, i 
l’accessibilitat i mobilitat de la zona sud en relació al nord, esdevenen també factors a considerar en l’anàlisi del desigual 
desenvolupament. 

A nivell de creació d’empreses s’han manifestat diferents tendències: pel que fa al 22@ nord, el nombre d’empreses creades és 
cada cop menor i les que han arribat es dediquen al comerç, mentre que al 22@ sud el nombre d’empreses creades no ha 
parat de créixer des del 2009, atraient principalment empreses TIC. 

El desequilibri existent entre els dos àmbits del 22@ es manifesta també a nivell de distribució de valor afegit brut. Al sud, 
transformat pel 22@, hi destaca el sector de la informació i de la comunicació. En canvi, al nord, aquest sector gairebé no s’ha 
desenvolupat, observant una major presència de sectors com el comerç i la industria manufacturera. 

Es pot afirmar doncs, que al 22@ nord no s’han desenvolupat gairebé iniciatives dins del pla 22@, representant així, un ampli 
marge de millora que es pot potenciar amb l’addició d’ajustos mitjançant la modificació del PGM.  

Tot i tenint en compte la diferència de mida entre l’àmbit nord i l’àmbit sud, 79 hectàrees i 120 hectàrees respectivament, la 
següent taula resumeix les dades principals que defineixen el desequilibri existent (dades 2018): 
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La modificació del PGM representa una oportunitat per reajustar aquesta situació de desequilibri. Mesures com ara l’increment 
del percentatge d’habitatge, la implementació d’una mixtura d’usos efectiva i la generació i atracció de noves activitats 
econòmiques poden millorar dràsticament les condicions del 22@nord en els propers anys. 

Eixos de promoció econòmica per el 22@nord 

Així doncs, la modificació del Pla General Metropolità de la zona nord del 22@ representa una oportunitat per readaptar el 
projecte a noves necessitats i oportunitats que a l’any 2000 encara no existien o no tenien les connotacions actuals. Els 
aspectes principals que cal incorporar al PGM per poder desenvolupar al 22@ nord de forma alineada amb la realitat 
econòmica i social actual són: 

‐ Creixement inclusiu urbà 

‐ Economia verda i circular 

‐ Industria 4.0 

‐ Activitats creatives 

‐ Economia social i solidaria 

La incorporació d’aquest aspectes al PGM es tradueix en una actualització de la llista d’activitats i equipaments @, el 
replantejament de estratègies de promoció econòmica i noves polítiques socials. 

Creixement inclusiu urbà 

Per creixement inclusiu urbà s’entén un model de creixement econòmic que pretén mitigar la intensificació de la desigualtat en 
la distribució de la renda mitjançant l’activació de polítiques que permetin generar creixement econòmic, millorar la distribució 
personal de la renda i impulsar activitats denses en coneixement. És per això que cal promoure estratègies econòmiques i 
territorials basades en la recuperació de l’ocupació.  

Barcelona ha tingut una llarga tradició en disseny d’estratègies urbanes de promoció de creixement econòmic i reducció de la 
desigualtat des de 1985. A això cal sumar-hi l’expansió i consolidació de Barcelona com una gran metròpoli i del seu mercat del 
treball, que ha evolucionat fins a l’estructuració actual d’una xarxa policèntrica de ciutats que ha donat suport a una distribució 
de la renda menys desigual.  

A partir del 2006 i amb l’arribada de la crisi econòmica, la situació de Barcelona en termes de desigualtat varia, experimentant 
la destrucció de 0,5 milions de llocs de treball entre 2006 i 2013. Tot i la continua creació d’ocupació des del 2014, el nivell 
d’ocupació encara no ha arribat als nivells previs a la crisi econòmica.  

Àmbit Empreses Serveis intensius en 
coneixement 

Indústries de mitjana i 
alta tecnologia 

Treballadors Vab (milions d’€) 

22@ Nord 706 131 31 7.021 386

22@ Sud 3.636 1.248 101 40.387 2.298
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Segons un estudi realitzat al 2017 per l’IERMB sobre creixement inclusiu urbà, el funcionament del mercat del treball és l’origen 
del creixement de la desigualtat. L’existència d’un mercat de treball dual amb contractes indefinits i amb contractes temporals 
descarrega sobre aquest últim tot el pes dels ajustos de la crisi econòmica. Els col·lectius que més pateixen aquests ajustos 
són els joves i els estrangers, que són els que tenen una major taxa de temporalitat. 

Un altre factor que determina el creixement de desigualtats és el cost de l’habitatge. Les despeses d’habitatge relatives a la 
renda disponible han augmentat en els darrers anys, a conseqüència de la confluència d’un increment dels costos de 
l’habitatge i una reducció en les rendes de les llars ençà el context de crisi. A nivell general, el cost de l’habitatge amplifica les 
desigualtats socials entre col·lectius, afectant principalment a llogaters, adults joves, població d’origen estranger, nou proletariat 
de serveis, autònoms, llars unipersonals i monoparentals i unitats familiars amb membres en situació d’atur. 

Com a solucions per impulsar un creixement inclusiu urbà, l’estudi de l’IERMB del 2017 proposa la promoció de polítiques de 
promoció econòmica basades en el coneixement, ja que demostra com un major nivell d’educació està relacionat amb una 
major taxa d’ocupació i una menor taxa d’atur. Paral·lelament els estudis sobre l’economia social i solidaria a Barcelona i sobre 
l’economia local a Sant Martí, realitzat per Barcelona Activa el 2018, destaquen la promoció d’activitat econòmica orientada a la 
satisfacció de les necessitats de veïns i veïnes com a generadora d’un desenvolupament local amb una estructura econòmica 
equilibrada, sostenible, de proximitat i arrelada al territori. Si a això s’afegeixen polítiques complementaries focalitzades en 
donar resposta als problemes d’habitatge de la ciutat, es podrien reduir gradualment les desigualtats actuals, creant una mercat 
més resistent i menys dual i reduint els costos d’habitatge en relació a la renda disponible. 

Així doncs, la modificació del PGM ha de donar suport a polítiques que puguin fomentar el creixement econòmic i la reducció de 
desigualtats. Això es pot traduir amb els eixos que defineixen la “Proposta de Nova York per un creixement inclusiu en les 
ciutats”, es a dir, la promoció d’un sistema educatiu inclusiu, d’un mercat laboral inclusiu, d’un mercat de l’habitatge i d’un 
entorn inclusius i unes infraestructures i serveis públics inclusius. 

Economia verda i circular 

L’economia verda i circular ha anat agafant importància a nivell global i municipal en els darrers anys. Exemple d’això és 
l’estudi sobre economia circular realitzat per l’Ajuntament de Barcelona al 2018, on els principis de l’economia verda i circular 
es tradueixen en l’afavoriment de la qualitat ambiental, de la naturalització de la ciutat, de la regeneració de l’aigua, dels circuits 
de proximitat, del consum responsable i de la culturització ambiental. 

Algunes iniciatives que s’han desenvolupat al 22@ en els darrers anys formen part de l’estratègia verda i circular de 
l’Ajuntament, com ara la promoció d’Urban Labs i altres espais de creació dins de l’àmbit de Comerç, Consum i Turisme. Tot i 
així, existeixen altres possibilitats de desenvolupament que s’estan impulsant en tota la ciutat, com ara la mobilitat, la qualitat 
de l’aire o l’habitatge. 

La promoció econòmica i la dinamització empresarial relacionada amb l’economia verda i circular, juntament amb l’execució de 
plans d’ocupació, formació i desenvolupament econòmic local, representen iniciatives concretes que s’estan duent a terme 
entre l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa. És important destacar com l’economia verda ocupa entre 28.000 i 40.300 
persones a l’any 2017, el que suposa entre un 2,6% i un 3,7% de l’ocupació total de la ciutat. Cal destacar com l’ocupació en 
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aquest sector ha experimentat un augment anual entorn al 4% mentre que el conjunt de l’economia de la ciutat només un 2,5% 
aproximadament.  

Addicionalment a aquestes dades, que s’alineen amb l’estratègia de promoció de l’ocupació d’un model de creixement inclusiu 
urbà, també cal tenir en compte altres aspectes positius, com ara la seva capacitat d’innovació, de mitigació de l’impacte 
mediambiental i de valorització dels residus. 

La mobilitat és un dels sectors amb major potencial pel desenvolupament de l’economia verda, on Barcelona es considerada un 
referent internacional pel que fa a mobilitat sostenible. Ho demostren el Pla de Mobilitat 2015-2018, la presencia d’un clúster 
d’automoció amb grans empreses com Nissan i SEAT, les mesures adoptades per la implantació del vehicle elèctric, l’aposta 
pel bicing (servei de bicicletes públiques) o haver esdevingut capital europea de la mobilitat urbana almenys fins al 2026.  

El 22@ nord, i concretament el potencial de sòl que manca per desenvolupar, representa un àmbit idoni per capitalitzar totes 
les oportunitats que ofereix l’economia verda i circular, com podrien ser programes d’innovació en matèries estratègiques com 
ara l’habitatge o la mobilitat, tal com es menciona al Pacte.  

La mixtura d’usos que es vol reforçar amb la modificació del PGM encaixa perfectament amb el model urbà barceloní de ciutat 
compacta, basant en una xarxa de transport públic que cobreixi de forma més eficient el 22@nord i en una major densitat 
d’habitatge i continuïtat urbana. 

Industria 4.0 

La quarta revolució industrial es basa en la disponibilitat d’informació rellevant sobre un producte, obtinguda mitjançant una 
xarxa de diferents tecnologies: Big Data, IoT, intel·ligència artificial, tecnologia cloud o fabricació digital. Aquesta tecnologia 
ofereix noves oportunitats per a nous productes i serveis on el consumidor (l’usuari) pot comunicar-se de forma àgil amb el 
proveïdor de serveis (sector privat i Administració Pública).  

L’Ajuntament de Barcelona està apostant per la identificació, desenvolupament i promoció de bones pràctiques en l’entorn 
d’aquest sector, impulsant la digitalització de la industria local seguint 5 pilars ben definits: 

1. la connexió vertical en forma de xarxa 

2. la virtualització del món real mitjançant sensors 

3. la descentralització de la presa de decisions, executada per models predictius 

4. la reacció en temps real (captura d'informació, processament i presa de decisions) 

5. l'orientació al client gràcies al disseny que estableix un feedback directe entre l'usuari, el producte i la persona que l'ha 
dissenyat 

És un sector amb un gran augment de l’ocupació i del nombre d’empreses, amb un creixement del 36% i un 42%, 
respectivament, entre el 2011 i 2016. Aquest augment es veu reflectit en el posicionament internacional de Barcelona en 
referència a l’emprenedoria digital i tecnològica en diversos rankings internacionals.  

L’impuls d’aquest sector representa una gran oportunitat pel teixit de petites i medianes empreses de l’economia de la ciutat, on 
la digitalització ofereix noves oportunitats a l’hora d’incrementar la productivitat i modernitzar processos productius. Aquesta 
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oportunitat s’ha d’acompanyar amb polítiques orientades a l’atracció, generació i retenció d’una tipologia de talent capaç de 
desenvolupar i adaptar noves solucions tecnològiques a necessitats reals o latents. Un cop més, polítiques orientades a 
l’increment d’ocupació s’associen amb el foment de la innovació, el desenvolupament d’un creixement inclusiu urbà i la 
reducció de desigualtats. 

Un  altra aspecte de l’industria 4.0 altament relacionat amb la modificació del PGM és el moviment maker. Es tracta d’un 
moviment que promou la imaginació, la creativitat, la innovació i l'aprenentatge de noves habilitats i que en el Poblenou s’està 
consolidant i assentant. 

L’objectiu principal és el de fer del Poblenou un “Nou Districte de l’Art i la Creativitat de Barcelona.” Aquest moviment està 
altament relacionat amb altres àmbits presentats en aquest document com poden ser la creativitat i la innovació, i resulta 
interessant per la seva capacitat de promoure iniciatives que col·loquen aquesta àrea de la ciutat dins d’una dinàmica 
transformadora i a l’avantguarda. Si s’analitza el mapa amb els espais que formen part d’aquesta comunitat, cal ressaltar com 
molt pocs d’aquests es troben en el 22@ nord.  

La falta d’espais adients a activitats creatives, la poca densitat o unes infraestructures públiques amb molt marge de millora són 
algunes de les raons que expliquen aquesta distribució desequilibrada. Així doncs, es pot dir que la modificació del PGM pot 
recolzar-se en una comunitat sòlida i en expansió, que promou activitats que responen a necessitats de desenvolupament 
econòmic basades en la creativitat i la innovació des d’una perspectiva local. 

La modificació del PGM ha de posar les bases per a promoure un teixit econòmic on petites i mitjanes empreses, que 
inverteixen en coneixement i alta tecnologia, poden trobar sinèrgies amb grans companyies tecnològiques que s’ubiquen al 
22@ en la recerca d’espais d’oficines suficientment grans, però sobretot, d’un ecosistema d’innovació madur. La marca 22@ és 
un actiu competitiu de la ciutat de Barcelona que s’ha consolidat en els darrers anys i que té l’oportunitat i la possibilitat de 
reinventar-se per donar resposta a noves necessitats econòmiques, empresarials, tecnològiques i socials. 

Activitats creatives 

La innovació i la creativitat estan fortament relacionades i es poden considerar com el motor de canvi i desenvolupament que 
caracteritza el nou paradigma competitiu dels agents. A escala urbana, aquest paradigma consisteix en una nova competitivitat 
entre ciutats basada en la creativitat, el coneixement, la qualitat de vida i la innovació, on l’avantatge competitiu no es basa 
només en aspecte econòmics, sinó que també en aspectes socials, cultuals i mediambientals.  

Les activitats creatives representen una realitat ben consolidada en la realitat econòmica de Barcelona que cal continuar 
promovent, amb una ocupació a prop de 130.000 persones i un augment del 13% respecte al 2008. Resulta rellevant el 
comportament dinàmic de les industries creatives no tradicionals (recerca i desenvolupament creatius, publicitat, software, 
videojocs i edició electrònica, etc.), que han crescut un 45,7% en el mateix període. 

En quant a les ciutats amb industries culturals i creatives, aquestes resulten interessants des d’un punt de vista de generació 
d’ocupació, ja que, segons dades de la Comissió Europea del 2017, produeixen més llocs de treball, ocupen més gent jove, 
tenen més estudiants en cicles formatius superiors i hi viuen persones més qualificades. Aquestes industries creatives resulten 
estratègiques per a la generació de talent i per a la seva posició a la cruïlla entre els sectors cultual,  tecnològic i artístics. 
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El 22@ nord  es posiciona com un actiu estratègic per tota la ciutat a l’hora d’atraure i promoure industries i activitats creatives, 
com ho demostra el projecte “Pere IV. L’eix del patrimoni, la cultura i la creativitat”. Aquest projecte es basa en la consolidació 
de l’eix Pere IV com a eix vertebrador del Poblenou, utilitzant l’alta concentració d’elements patrimonials (per exemple Can 
Ricart, Lla Escocesa o Ca l’Illa) i d’habitatge. 

La captació, retenció i atracció de noves industries depèn de la capacitat de les ciutats a l’hora d’oferir espais de col·laboració 
entre treballadors, de promoure la cooperació transversal entre empreses i fomentar processos creatius i d’innovació. La 
modificació PGM ha d’orientar-se en aquesta direcció amb la promoció d’infraestructures que fomentin la col·laboració entres 
agents i empreses, la integració de les universitats i altres centres d’investigació a les realitats urbanes i una atenció especial al 
retorn social de la innovació i la creativitat cap a la ciutat. 

Economia social i solidaria 

Aquest àmbit representat tota una nova oportunitat pel 22@ que no es va contemplar en el 2000 i que cal incorporar de cara al 
futur. La seva rellevància no és purament econòmica, sinó que promou una sostenibilitat integral centrada en un 
desenvolupament econòmic basat en valors que cohesionen la ciutat, com ara l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la 
participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat. 

Aquest sector representa el 2,8% del total de les empreses i el 8% de l’ocupació de Barcelona, tot i que per acabar d’identificar 
la seva importància per a l’economia de al ciutat, caldria  considerar altres aspectes com ara el grau de repartiment equitatiu de 
treball i de salari, la democràcia interna, la reducció de l’impacte ambiental o el valor de la seva aportació al procomú. Es pot 
utilitzar la mateixa interpretació pel que fa al tercer sector social a Barcelona que format part de l’economia social i solidària: 
més enllà de les 30.000 persones que treballen en aquesta activitat (2,9% de l’ocupació total de la ciutat), és importat la seva 
funció social en àmbits com ara l’acció social amb infants, joves, famílies o l’atenció tant a persones amb discapacitat psíquica i 
intel·lectual com a persones amb discapacitat física o sensorial. 

En consonància amb el Pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible”, el Pla de Desenvolupament 
Econòmic del districte de Sant Martí 2018-2022 impulsat per Barcelona Activa estableix la revisió urbanística del 22@ com a 
oportunitat per allotjar i prioritzar les iniciatives de l’economia social i solidària. La modificació del PGM és necessària per donar 
cabuda a aquesta realitat emergent i en forta expansió en tota Barcelona. I en combinació amb les modificacions del PGM i 
d’incentius a la rehabilitació del patrimoni industrial, caldrà incloure activitats econòmiques d’interès especial (cultural, maker, 
cooperativa i/o solidària) principalment en la promoció d’usos vinculats a l’economia solidària en les fàbriques i naus 
preservades o incloses en les desafectacions del 22@ en les zones de teixits tradicionals.  

En aquest sentit és necessari modificar la normativa d’activitats en espais industrials no transformats per tal que puguin 
regularitzar i acollir activitat productiva, inclús manufacturera de petita escala, i segueixin omplin de vida cert edificis i naus. 
Alhora que puguin ser complementades per altres programes inclosos en el Pacte sobre programes de bonificació o subvenció 
al lloguer o IBI a activitats d’economia solidària en naus industrials i sobre programes d’ajuda a la rehabilitació del patrimoni 
industrial a partir de llicències per a activitats econòmiques especials en fàbriques i naus, alhora que aquestes estiguin 
condicionades a rehabilitacions en façana seguint criteris d’urbanisme amb perspectiva de gènere (per exemple façanes en 
planta baixa obertes i transparents al carrer). 
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Discriminació positiva de les iniciatives d’empreses i entitats d’economia social en l’establiment d’activitats 
econòmiques en el planejament 22@ 

Les empreses i entitats d’economia social constitueixen iniciatives socioeconòmiques basades en models empresarials 
caracteritzats pel respecte a uns valors comuns, com són la primacia de la democràcia i la participació de les persones que les 
formen, la primacia de la persona sobre el benefici individual, la defensa i l’aplicació dels principis de solidaritat i de 
responsabilitat, la conjunció dels interessos dels seus membres amb l’interès general, l’adhesió voluntària i oberta, l’autonomia 
de la gestió i la independència respecte als poders públics i la mobilització dels excedents al servei de la consecució d’objectius 
com el desenvolupament sostenible i el compromís a la comunitat local on actuen.  

Formen part de l’univers de l’economia social i solidària, pel que fa a la seva forma jurídica, les cooperatives, les societats 
laborals, les mutualitats, les fundacions i les associacions amb activitat econòmica, les empreses d’inserció, els centres 
especials de treball, les confraries de pescadors, els centres espacials de treball i les societats agràries de pescadors. També 
es poden adherir a aquestes les economies col·laboratives del procomú (economies de plataforma, generalment, entre iguals, 
on destaquen aspectes de democràcia en la governança de la plataforma, us de llicencies i tecnologies lliures o altres 
pràctiques equivalents a l’ESS)i economies comunitàries (formes col·lectives de resolució de necessitats, que es basen en la 
feina conjunta d'un grup de persones) 

Diversos fonaments jurídics donen prioritat al foment de l’economia social i solidària per part dels poders públics. La CE en el 
seu article 129.2 “els poders públics promouran eficaçment les diverses formes de participació a l’empresa i fomentaran 
mitjançant legislació adequada les societats cooperatives”, l’EAC a l’article 124  “la Generalitat ha de promoure  les formes de 
participació a l'empresa, l'accés dels treballadors als mitjans de producció i la cohesió social i territorial (...)”I en l’àmbit Europeu 
destaca l’Informe de la Comissió d’Ocupació i Assumptes socials 2008/2250 de 26 de gener de 2009 que insta al poders 
públics a promoure l’Economia Social i Solidària emetent les següents consideracions:  

a) Les entitats i empreses de l’economia social no han d’estar subjectes a la mateixa aplicació de les normes de 
competència que altres empreses. 

b) Requereixen d’un marc jurídic segur, basat en el reconeixement dels seus valors específics, per tal que puguin operar en 
igualtat de condicions amb les altres empreses. 

c) (...) si les empreses d’economia social tinguessin un paper més important es reduiria el risc d’especulació en els mercats 
financers. 

d) Aquestes entitats contribueixen a reforçar l’esperit empresarial, faciliten un millor funcionament democràtic del món de 
l’empresa i incorporen la responsabilitat social i promouen la integració social activa dels grups vulnerables.  

e) Són importants agents de reinserció, creen i mantenen llocs de treball d’alta qualitat i estables, contribuint a rectificar tres 
desequilibris fonamentals del mercat de treball: la desocupació, la inestabilitat en el treball i l’exclusió social i laboral; 
creant llocs de treball que no es deslocalitzen, contribuint al compliment dels objectius de la Estratègia de Lisboa; creant 
vincles entre ciutadans que poden contribuir a una governança europea eficaç i a la cohesió social; promovent el 
creixement sostenible.  

 
 

83



Sistemes de reconeixement i validació de pràctiques d’Economia Social i Solidària disponibles i en desenvolupament.  

Per la homologació de les pràctiques i projectes d’Economia Social i Solidària actualment existeixen varis sistemes de 
validació liderats pel propi àmbit; entre d’altres el “balanç social” impulsat per la Xarxa d’Economia Solidària a partir dels 
indicadors: escala salarial, paritat gènere, economia local, retorn social/local, producció ecològica i neta, democràcia interna 
i transparència, que el propi Ajuntament de Barcelona ha incorporat en els processos de contractació pública. I de forma 
complementària els criteris del “pro-comú” que es concreten amb indicadors de: retorn social/local, open data, open source, 
tractament de residus, quilòmetre zero i el net review com a referència i validació col·lectiva. 

També podria utilitzar-se per la identificació d’empreses i entitats d’economia social el projecte de llei d’economia social en 
desenvolupament del Parlament de Catalunya, i el desenvolupament reglamentari que el desenvolupi.   

Conclusió 

L’objectiu dels diferents apartats d’aquest document és el de presentar les diferents necessitats i oportunitats que justifiquen, 
en matèria de promoció econòmica, la modificació del PGM. S’han consultat diversos estudis i informes que han aportat dades i 
informació específica a les argumentacions presentades. D’aquesta documentació de suport, cal destacar 3 documents que, en 
el seu conjunt, construeixen el marc de referència de les diferents reflexions i conclusions exposades: 

‐ El pacte ““Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible”: Resumeix una anàlisi de la situació actual i presenta 
una visió de futur compartida per una representació transversal de la realitat del 22@ 

‐ “Els sectors estratègics a Barcelona”: Analitza els sectors que s’estan desenvolupant a Barcelona i que en determinaran el 
creixement econòmic i la competitivitat futura 

‐ “Avaluació del impacte i funció socioeconòmica del 22@ per a la ciutat de Barcelona”: Ofereix dades objectives sobre el 
desequilibri existent entre el 22@ nord i el 22@ sud 

Per concloure aquest document, es proposen un seguit d’actuacions amb relació a les activitats econòmiques que serien  

1. Promoure un model de barri mixt de forma efectiva. 

2. Actualitzar la llista d’activitats “@” segons diferents eixos de promoció econòmica. 

3. Donar suport a polítiques de creixement inclusiu urbà. 

4. Propiciar ecosistemes innovadors que promoguin l’economia verda i circular. 

5. Respondre a les necessitats de l’industria 4.0 i al moviment maker. 

6. Consolidar l’eix Pere IV com eix vertebrador amb activitats creatives i habitatge. 

7. Incloure i impulsar el nou àmbit d’economia social i solidaria dintre del 22@. 
8. Afavorir el desenvolupament de programes d’innovació (habitatge i mobilitat). 
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5.11 MARC JURÍDIC 

El context normatiu de la MPGM 22@ 

Des de que es va aprovar l’any 2000 la Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les Àrees Industrials de 
Poblenou (Districte d’activitats 22@bcn), la normativa urbanística de Catalunya ha sofert nombroses i significatives 
modificacions, com també el marc normatiu estatal. 

La MPGM 22@ es va aprovar com un instrument de planejament urbanístic, clarament innovador, sota la vigència del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol (modificat pel Decret Legislatiu 16/1994, de 26 de juliol) i de la Llei estatal 6/1998, de 13 
d’abril, de règim de sòl i valoracions, en aquell moment encara no incorporada a l’ordenament urbanístic de Catalunya. 

La MPGM 22@ va establir una sèrie d’eines i determinacions adreçades a permetre la transformació del Poblenou com nou 
Districte d’activitats 22@ bcn, destinat a industries de la nova economia donant un paper rellevant a les activitats relacionades 
amb les tecnologies de la informació i la comunicació, tot respectant i incrementant l’ús d’habitatge i habilitant la reurbanització 
d’aquests sols. 

El sistema es va articular a partir d’uns eixos o determinacions fonamentals: 

a) La creació de la subzona d’activitats, clau 22@, dins la zona industrial 22a, atorgant aquesta nova clau els sòls de l’àmbit 
qualificats anteriorment com a zona 22a. La nova subzona s’adreça a habilitar la implantació de noves activitats que 
s’allunyen dels processos productius  tradicionals propis de la zona 22a. 

b) La definició de les activitats 22@, característiques de l’àmbit, vinculades al nou sector de les tecnologies de la informació i 
les comunicacions, a la investigació, el disseny, la cultura i el coneixement. La pròpia MPGM 22@ incorpora un llistat 
d’activitats que responen a aquestes característiques, tot articulant la creació d’una Comissió Tècnica integrada per experts 
en la matèria amb competència per actualitzar i interpretar el llistat. 

c) El manteniment  dels habitatges existents i l’increment del nombre d’habitatges en els fronts consolidats, així com l’admissió 
d’habitatges no convencionals en edificis industrials reutilitzats, i la creació de nous habitatges, de titularitat municipal  i en 
règim de protecció, mitjançant l’afectació a aquest fi del coeficient complementari addicional d’edificabilitat del 0,3 m2st/m2s. 

d) La definició d’una nova clau d’equipament, els equipaments 7@, que es poden destinar, a més dels usos previstos a l’article 
212 NNUU del PGM, a la formació i divulgació de les activitats 22@. 

e) L’impuls de la reurbanització dels sols industrials, per tal de dotar-los d’infraestructures bàsiques. El Pla Especial 
d’infraestructures (PEI) es configura com un instrument clau per tal de dotar l’àmbit de les infraestructures necessàries per 
als nous usos amb un ampli abast (ordenació viària, transport públic, xarxes de serveis en el subsol, recollida selectiva de 
residus, etc). 
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Per al desenvolupament de la MPGM, les operacions de transformació es configuren com peça fonamental del sistema.  

En primer lloc, la MPGM delimita sis àmbits (operacions predeterminades), que representen un 46,62% de la superfície total, 
per tal de permetre el desenvolupament d’operacions estratègiques per a dotar de nova dinàmica al sector. El seu 
desenvolupament es realitza mitjançant Plans de Millora Urbana, que poden abastar subsectors. 

En segon lloc, també la MPGM preveu la possibilitat, de forma potestativa, de transformació dels sols no inclosos dins dels 
àmbits predeterminats,  amb una superfície mínima d’una illa-eixample o de part d’aquesta definida per un passatge. La 
utilització d’aquesta facultat per part dels particulars ha permès impulsar la transformació urbanística fora dels àmbits 
predeterminats. 

El règim de drets i deures dels propietaris en les actuacions de transformació,  s’establien en un marc jurídic que, 
posteriorment, es va delimitar de forma precisa per la legislació urbanística catalana i la normativa  estatal. 

D’altra banda, la MPGM 22@  també dona un tractament específic per als fronts edificatoris  assenyalats  en la documentació 
gràfica del propi pla, per als qual es preveu la possibilitat d’incrementar el volum o renovar l’edificació mitjançant un Pla de 
Millora Urbana. 

L’entrada en vigor de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de 
modificació de la Llei 2/2002 per al foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat i l’autonomia local, ambdues posteriorment 
derogades per quant es van refondre en el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, van determinar la necessitat d’adaptar al 
seu contingut algunes de les determinacions de la MPGM 22@. 

En aquest nou context normatiu, per Acord de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, de data 1 de març de 2006, es va 
aprovar definitivament la Modificació puntual de la Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les Àrees 
Industrials de Poblenou- Districte d’activitats 22@ bcn. 

La Modificació, que només afectava a les normes urbanístiques de la MPGM 22@, va comportar l’adaptació del règim de drets 
i deures dels propietaris a les previsions sobre règim estatutari del sòl urbà no consolidat contingudes al Decret Legislatiu 
1/2005 i a la Llei estatal 6/1998, tot superant les controvèrsies inicials que es van plantejar i que va resoldre el Tribunal Suprem, 
en la  línia que venia sostenint l’administració municipal, sobre l’aplicabilitat directa que derivava de la Llei estatal de la cessió 
del 10% de l’aprofitament a favor de l’administració municipal en sòl urbà no consolidat  −consideració aquesta que, sens 
dubte, tenien els sòls inclosos en la MPGM 22@ objecte de transformació−. 

La Modificació- 2006 va permetre, així, precisar el conjunt de drets i deures dels propietaris en aplicació de la normativa vigent, 
com ara computar, dins del 10 % d’aprofitament de cessió, l’edificabilitat que s’atribueix a l’administració municipal per a 
construir habitatges de protecció pública o mantenir uns estàndards per a sistemes de zones verdes o equipaments en 
actuacions de transformació  o fronts consolidats d’habitatges que s’ajustaven als mínims legals contemplats en la nova 
legislació urbanística, tot incrementant-los. Aquestes determinacions sobre la cessió d’aprofitament resultaven d’aplicació tant 
als plans derivats que es poguessin promoure com als instruments de gestió. 
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A banda d’aquestes determinacions i d’altres d’abast més específic – com les referides als fronts edificatoris− la MPGM-2006 
va establir l’ajust de la densitat segons el mòdul de 80 m2 de sostre, per coherència amb la Modificació de les Normes 
Urbanístiques del PGM en relació amb el nombre màxim d’habitatges per parcel.la dins del terme municipal de Barcelona, que 
havia estat aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona poc abans, en data 20 d’octubre de 2004. 

Des de que es va produir aquesta adequació de les Normes urbanístiques de la MPGM 22@ al Decret Legislatiu 1/2005, la 
normativa urbanística de Catalunya ha estat objecte d’una evolució constant.  

La necessitat d’ajustar el Decret Legislatiu 1/2005 a la nova Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, i d’articular mesures per 
promoure l’accés a l’habitatge, va comportar una important modificació d’aquesta disposició operada a través del Decret Llei  
1/2007, de 16 d’octubre, i, posteriorment, la Llei 26/2009, de 23 de desembre, va introduir noves previsions normatives, algunes 
adreçades a precisar les càrregues urbanístiques dels propietaris de sòl en actuacions de transformació i dotació. 

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, va passar a constituir el marc 
normatiu d’aplicació, si be, com es conegut, també ha sofert importants modificacions des de la seva promulgació.  

No obstant, el règim de drets i deures dels propietaris i els estàndards contemplats a les Normes urbanístiques aprovades per 
la MPGM de l’any 2006 han continuat tenint perfecte acomodament en el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  

La recent modificació del Decret Legislatiu 1/2010, en virtut del Decret Llei 5/2019, de 5 de març, adquireix també  rellevància 
en un context de reflexió sobre els criteris per abordar una MPGM 22@ que reforci la promoció d’habitatge protegit. 

El Decret Legislatiu 5/2019 modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre,  de l’Habitatge, i el Text refós de la Llei  d’urbanisme 
(Decret Legislatiu 1/2010)  introduint diferents mesures adreçades a fomentar l’accés a l’habitatge i a incrementar el patrimoni 
públic de sòl. 

Entre aquestes mesures, cal fer esment, en primer lloc, a l’establiment d’un nou model d’habitatge de protecció oficial per al 
qual el preu de venda es fixa per l’administració atenent a factors de localització i de característiques dels habitatges. En tant 
no s’aprovi l’Ordre que fixi el preu de venda bàsic, el factor de localització assignat a cada municipi o barri i la rendibilitat anual 
per tal d’obtenir el preu màxim de venda, la qualificació de nou sòl per part del planejament destinat a habitatge de protecció 
pública troba la dificultat de no poder precisar, pel que fa a aquest ús,  l’impacte econòmic de l’actuació. 

D’altra banda, d’acord amb la nova regulació la qualificació de sòl amb destí a habitatge dotacional públic deixa de configurar-
se com un sistema urbanístic específic per passar a integrar un destí dins del sistema d’equipaments comunitaris. Aquesta 
mesura comporta l’eliminació de les limitacions quantitatives per establir aquest sistema en substitució total o parcial de la 
reserva d’equipaments públics. 

S’articulen, igualment, noves previsions sobre la materialització de la cessió del sòl amb aprofitament urbanístic a favor de 
l’administració actuant i la seva integració en el patrimoni municipal de sòl, tot establint l’obligatorietat de la construcció en els 
terminis corresponents i l’obligació de destinar els habitatges a lloguer o d’altres formes de cessió d’ús sense transmetre la 
seva titularitat. 
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Pel que fa a la reserva de sòl per a habitatges de protecció pública, resta fixada en el mínim del 30% del sostre que es 
qualifiqui per a ús residencial de nova implantació, tot establint la possibilitat de conjuminar en un mateix edifici plurifamiliar 
diferents règims d’habitatge. 

El règim transitori de la norma prescriu l’aplicació de les determinacions relatives a les reserves d’habitatges de protecció 
pública i al sistema d’equipament  comunitari d’allotjament dotacional públic als instruments de planejament urbanístic que no 
hagin estat aprovats provisionalment amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret-Llei. A més a més, les determinacions 
sobre habitatge dotacional son d’aplicació directa sobre terrenys qualificats d’equipament comunitari sense necessitat d’adaptar 
prèviament el planejament. 

L’articulació d’aquestes mesures requereix valorar el seu impacte sobre les determinacions de l’àmbit 22@, en un context de 
reflexió sobre el seu futur. 

D’altra banda, també és obligat fer una referència en aquest marc normatiu al “Pla Especial urbanístic per a la regulació dels 
establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’us turístic a 
la ciutat de Barcelona” (PEUAT), aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 27 de gener de 2017. 

El PEUAT inclou tota la part sud de l’àmbit en la Zona especifica ZE-2 (zona de manteniment), mentre que l‘àmbit 22@ nord 
configura  la Subzona 4c  (admissió de nous establiments amb les limitacions que s’hi estableixen). 

Adequació de la MPGM 22@ a nous criteris  

El marc normatiu exposat, tot i  la seva complexitat, no impedeix en absolut que la reflexió sobre el desenvolupament de l’àmbit 
22@ trobi en el mateix suport per incidir en els diferents aspectes que constitueixen els criteris del present document. 

Les propostes que resulten del procés participatiu  apunten a una mixtura d’usos i activitats, que permeti incrementar l’ús 
d’habitatge, crear comerç de proximitat i equipaments, i contemplar noves activitats. 

El fet que hagin transcorregut  gairebé  20 anys des de l’aprovació de la MPGM 22@, permet constatar que el model de 
desenvolupament que contempla ha tingut un impacte notablement inferior en la part nord de l’àmbit. 

Les dades mostren que existeix un desequilibri entre els dos àmbits a nivell de planejament i gestió urbanística que es reflecteix 
en una distribució desigual de la creació d’activitat econòmica,  distribució del valor afegit brut i generació de sòl per a habitatge 
protegit. 

Aquest diferent grau de desenvolupament de la MPGM 22@ al nord de la Avgda. Diagonal  planteja la possibilitat que alguns 
dels criteris siguin només d’aplicació a aquesta part de l’àmbit, menys desenvolupada. En aquest sentit, la jurisprudència ha 
vingut destacant que allò que l’article 14 CE prohibeix és la discriminació, això és, davant de situacions jurídiques idèntiques 
donar un tractament jurídic diferent, però no impedeix que puguin aplicar-se determinacions diferents sempre que aquesta 
tingui una justificació objectiva i raonable. 
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La potenciació de l’ús d’habitatge en l’àmbit 22@ pot assolir-se mitjançant criteris diversos (increment del percentatge de sostre 
destinat a aquest ús, reconeixement d’habitatges no integrats en els fronts consolidats, reconsideració de la regulació dels 
fronts consolidats, etc), tots ells perfectament assumibles en el marc d’una MPGM. En tot cas, l’increment del sostre destinat a 
usos d’habitatge o el reconeixement d’habitatges existents haurà d’atendre a les reserves necessàries per a espais lliures i 
equipaments, tot recordant que l’estàndard que actualment preveu la MPGM 22@ és superior al previst a la normativa 
urbanística. 

El règim actual de deures dels propietaris en actuacions de transformació o en actuacions aïllades s’integra, com s’ha dit, en el 
marc establert a la normativa urbanística vigent. 

El grau de desenvolupament de l’ àmbit, tant a nivell de planejament derivat com de gestió urbanística, ha de comportar, 
necessàriament, l’establiment d’un règim transitori per a les transformacions en curs que permeti la finalització dels processos 
urbanístics existents sens perjudici, si s’escau, de l’aplicació del règim transitori contemplat al Decret Llei 5/2019 pel que fa  a 
l’habitatge protegit. 

També els edificis industrials consolidats per l’edificabilitat o per l’ús han d’ésser objecte de criteris específics, que permetin 
superar la situació d’alguns edificis que van  restar exclosos dels processos de transformació per la seva consolidació per l’ús i 
aquest ha desaparegut, i plantejar solucions alternatives fins ara no previstes com, per exemple, la possibilitat de contemplar 
usos diferents en plantes d’un mateix edifici. Aquesta possibilitat requeriria els corresponents ajustos a les normes 
urbanístiques. 

D’altra banda, l’adequació de les activitats pròpies de l’àmbit a les noves realitats i necessitats socials planteja una redifinició 
d’aquelles a través de la corresponent adequació normativa. La funcionalitat que ja ha  demostrat la Comissió Assessora 
creada en el si de l’ajuntament i a la qual li correspon, entre d’altres atribucions, l’actualització de les activitats @ segons 
evoluciona l’espai econòmic, ha de tenir el seu reflex ara en una adequació de l’annex de la normativa. I, en aquesta mateixa 
línia, introduir a la normativa les modificacions necessàries que permetin visualitzar la viabilitat d’implantar determinades 
activitats com, per exemple, les que  responen  a les necessitats de l’industria 4.0 i el moviment maker o  noves activitats 
creatives. 

L’establiment de criteris sobre les infraestructures incideix sobre la regulació actual de l’article 19 de les Normes Urbanístiques i 
el seu desenvolupament a través del Pla Especial d’infraestructures districte d’activitats 22@bcn, aprovat definitivament en data 
27 d’octubre de 2000. L’articulació de noves determinacions sobre infraestructures que responguin a les necessitats detectades 
s’articularà, conseqüentment, mitjançant la modificació del precepte esmentat i del propi pla especial.  
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5.12 MARC ECONÒMIC 

Una de les variables a tenir en compte en la futura modificació del PGM en l’àmbit del 22@ és com els canvis que s’introdueixin 
poden afectar la viabilitat econòmica de les transformacions dels àmbits encara no transformats o en procés de transformació. 
En aquest últim cas serà només si aquests opten per escollir adaptar-se a les noves condicions que comporti la modificació.  

En les zones de transformació, pel que fa als usos i intensitats, la situació vigent dóna un ús predominant a les activitats en 
detriment d’altres usos com pot ser l’habitatge. Actualment, en base a una edificabilitat de 3m²st/m²sòl, fins a un màxim de 2,7 
pot ser activitat 22@ i només 0,3 habitatge, en aquest cas de protecció oficial en règim general.  

Per tal de valorar la viabilitat econòmica de qualsevol transformació s’han de tenir en compte els ingressos que genera la 
transformació així com totes les càrregues associades a la mateixa. 

Ingressos 

Els  ingressos generats per una transformació depenen de l’edificabilitat, del repartiment d’usos i del valor de mercat de cada 
ús en cada moment. Així ens trobem que a nivell general un increment de l’edificabilitat augmenta l’aprofitament però que una 
distribució diferent en cada ús pot fer variar a l’alça o a la baixa l’aprofitament final depenent dels valors associats a cada ús i la 
seva intensitat.  

Dels dos usos permesos actualment al 22@, l’habitatge de protecció en règim general té un preu fixat per la Generalitat de 
Catalunya i per tant que no fluctua en el mercat. En canvi, els preus del mercat d’oficines al 22@ han sofert grans variacions 
els últims anys. Des del 2014 hi ha hagut una recuperació dels preus fins arribar a valors d’entre 20 i 25€/m² de lloguer en 
edificis nous a la zona propera a la Plaça de les Glòries. La majoria de noves promocions d’oficines, sobretot en l’àmbit sud 
proper a Glòries, estan dedicades al lloguer i a més a més són llogades abans de que s’acabi la seva construcció i posada en 
funcionament. Actualment els m² disponibles al 22@ són quasi inexistents i la demanda és superior a l’oferta, situació que 
propicia un augment continuat dels preus. Comencen a aparèixer empreses que fa anys que estan ubicades en l’àmbit que 
decideixen marxar a altres zones amb preus més baixos.  

Càrregues 

Pel que fa a les càrregues, la cessió del 10% de l’aprofitament és proporcional a l’aprofitament final i ve marcat per la llei i, per 
tant, els canvis que pugui aportar la MPGM, encara que es facin sota la premissa de no afectar la viabilitat de la transformació, 
poden afectar els valors absoluts de l’aprofitament final i per tant també el valor de la cessió cap a l’Ajuntament. Una altra 
càrrega que si que es pot veure afectada pels nous criteris és la relacionada amb les cessions de sòl per equipaments i espais 
lliures. Pel que fa a la cessió per equipaments la seva quantia superficial no depèn de  l’aprofitament urbanístic. Però un 
augment de l’ús d’habitatge comportarà al seu torn un augment de la superfícies d’espais lliures a cedir i com que aquestes 
s’han de cedir urbanitzades això incrementarà els costos associats a aquesta cessió.   

Dins d’aquest nou marc de reflexió tot fa pressuposar que una nova MPGM haurà de venir acompanyada d’una revisió del Pla 
Especial d’Infraestructures, amb possibles variacions del seu cost global i també de la repercussió de costos  per m² de 
superfície que es carrega a les noves transformacions. Aquesta càrrega serà independent de l’edificabilitat i dels usos i només 
dependrà de la superfície a transformar.  
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Les càrregues anteriors són generals a qualsevol àmbit de transformació. Existeixen també càrregues específiques a cada 
àmbit com són les indemnitzacions per extinció d’activitat, les indemnitzacions per construccions o els costos de reallotjament. 
A l’hora de valorar l’aprofitament general no es poden tenir en compte aquestes despeses perquè no es disposa de la 
informació necessària per a calcular-les i a més a més no afecten als possibles nous escenaris derivats de canvis produïts per 
la MPGM ja que són despeses que ja actualment s’han de tenir en compte.  

Aprofitament urbanístic i facilitats de transformació 

Un dels factors que propicien la transformació d’àmbits encara no transformats o en procés de fer-ho és el valor que els 
propietaris del sòl poden extreure del mateix. Aquest fet depèn tant dels ingressos esperats del producte resultant de la 
transformació com de les càrregues associades a la mateixa. Si l’aprofitament urbanístic és molt baix o negatiu es fa molt difícil 
que es dugui a terme la transformació mentre que com més alt sigui més possibilitats hi haurà que es pugui desenvolupar.  

El canvi de criteris de la futura MPGM ha de tenir en compte com afectarà l’edificabilitat i el repartiment d’usos en l’aprofitament 
que es pugui generar de les diferents transformacions. Més enllà d’això però, hi pot haver usos que tinguin una demanda més 
alta tot i tenir un valor de mercat més baix com l’habitatge de protecció, o ordenacions que facin més fàcil que el producte 
resultant tingui una millor sortida en el mercat com segons quins edificis d’oficines. També cal valorar la mida dels productes 
resultants ja que el fet que necessitin una inversió més o menys alta també pot fer variar els ritmes de transformació.  

Caldrà també valorar perquè, tot i que el mercat ha augmentat molt de preus els últims anys, encara hi ha zones sense 
transformar. Aquest anàlisi donarà pistes de possibles canvis a introduir a la MPGM i que facilitin els ritmes de transformació 
els propers anys i evitar que la durada de la mateixa s’allargui amb el temps.  

Diferència entre zones / diferència de criteris  

Existeixen diferencies del valor del sòl entre l’àmbit nord i l’àmbit sud del 22@. Mentre les últimes reparcel·lacions dutes a 
terme a l’àmbit sud han arribat a un valor de repercussió del sòl 22@T de 1.000€/m²st a l’àmbit nord no han arribat a 
800€/m²st, que seria la previsió de preu actual. Aquesta diferència de valor de l’ús principal actual és producte del diferent 
interès de mercat en una zona respecte l’altra. Aquest interès és tradueix en major demanda a la zona sud i més possibilitats 
de transformació. Així mateix la zona nord s’està mostrant amb menys dinamisme i amb menys interès del mercat.  

Aquesta diferència, que sembla que seguirà augmentant almenys els propers mesos i anys, ens indica dues zones 
diferenciades. Cal estudiar si aquesta diferent situació necessita també un enfocament diferent a la propera MPGM i, per tant, 
diferenciar els criteris d’edificabilitat i d’intensitat d’usos de les dues zones.   
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6. CRITERIS URBANÍSTICS 
La modificació del marc actual per tal d’aconseguir un 22@ en un Poblenou més sostenible requerirà l’adopció de mesures i 
polítiques transversals.  

De tots els aspectes analitzats tan en el Pacte com en el present document, es recullen en aquest apartat aquells criteris de 
caràcter urbanístic que han de servir de base per a desenvolupar un les futures modificacions. 

 

 

TEMA CRITERIS O LÍNIES DE TREBALL 

Habitatge 
 

 Incrementar la presència d’habitatge a l’àmbit, amb un especial èmfasi en l’habitatge protegit i reforçar els mecanismes actuals d’obtenció d’habitatge amb les 
línies d’actuació següents:  

a) Increment d’habitatge protegit obtingut en operacions de transformació 

 Reequilibri d’usos entre habitatge i activitats productives tot mantenint el coeficient d’edificabilitat global. 

 Reequilibri d’usos entre habitatge i activitats productives tot incrementant el coeficient d’edificabilitat global. 

b) Manteniment del teixit d’habitatge preexistent 

 Tractament de l’habitatge preexistent i la seva estructura i preservació dels teixits tradicionals 

 Analitzar els mecanismes de desenvolupament dels fronts consolidats i de l’habitatge no convencional per la seva possible revisió. 

Equipaments 
 

 Buscar mecanismes per obtenir peces de mida gran, suficients per a implantar equipaments docents i/o esportius en funció de les necessitats poblacionals. 

 Valorar la necessitat de concretar el destí per a equipament de  peces grans de sòl adequades per a  equipaments docents i/o esportius en la zona nord i el seu 
nombre, i, si es dona el cas, predeterminar la seva localització. 

 Adoptar criteris de distribució territorial com a estratègia d’ubicació dels equipaments de proximitat identificats com a necessaris.  

Valors patrimonials 

 
 

 Reconèixer i identificar amb una lògica de conjunt (més enllà de la protecció d’elements individuals) els trets identitaris del Poblenou, i  posar-los en relació amb 
els teixits del seu context urbà. 

 Reforçar el caràcter identitari de les traces dels teixits consolidats del Poblenou. 

 Reconèixer els valors patrimonials del Poblenou ampliant-la visió cap aquells elements que formen part de la identitat i la història del barri tot i no estar inclosos 
en el catàleg de patrimoni. 
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Espai públic  
 

 Zones verdes i espais lliures privats d’ús públic:  

 Valorar l’oportunitat de delimitar àmbits de transformació que permetin l’obtenció de zones verdes de mida més gran, a les que resulten de les transformació 
dutes a terme illa per illa  

 Ordenar les zones verdes, tant pel que fa a la seva forma com a la seva localització amb un lògica de conjunt i amb criteris de centralitat, estructura urbana i 
mobilitat. 

 Establir criteris comuns d’ordenació per a les zones verdes públics i els espais lliures privats d’ús públic que garanteixin una urbanització cohesionada i en 
continuïtat 

  Establir  mecanismes de gestió posterior per als espais lliures privats d’ús públic. 

 Espai públic viari: 

 Redefinir els criteris d’urbanització i tractament dels carrers en base a la seva jerarquització.  

 Executar els carrers pendents d’obertura. 

 Valorar la necessitat de dur a terme en la forma prevista les afectacions de vial per obertura de carrer i per eixamplament de les amplades existents.  

Sostenibilidad ambiental 

 

 Reforçar els aspectes ambientals en totes les seves vessants i per a les diferents fases de la renovació urbana: 

 En les operacions de transformacions de sòl. 

 En aquelles actuacions en què es plantegi el  manteniment de les edificacions i dels teixits existents. 

 En els aspectes relacionats amb la configuració de l’espai públic. 

 En les previsions del nou pla d’infraestructures. 

Infraestructures 

 

 Actualitzar el Pla Especial d’Infraestructures a les noves normatives i requeriments tecnològics. 

 Incorporar la instrucció de sostenibilitat a les obres. 

 Incorporar un pla de manteniment i d’un nou model de gestió integral. 

 Revisar la jerarquia de carrers i la seva coordinació amb la distribució de les xarxes troncals en el marc del nou estudi de mobilitat generada. 

 Concretar la gestió de les infraestructures dels fronts consolidats d’habitatge, edificis industrials consolidats, edificis catalogats i altres edificis que es poden 
mantenir tot intentant compatibilitzar els serveis existents i els necessaris. 

 Actualitzar i revisar els convenis existents amb els diferents operadors de serveis. 

 Analitzar la situació de la xarxa de fred i calor en el Pla Especial d’Infraestructures i  valorar la possibilitat d’incorporar-la com a infraestructura principal. 
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Mobilitat sostenible 

 

 Revisar i actualitzar els criteris de mobilitat pel que fa a cada una de les xarxes: (vianants, xarxa de bicicleta, transport públic, distribució mercaderies, 
Infraestructura viària). 

 Actualitzar el PEI en els aspectes relatius a la mobilitat generada, tenint en compte els criteris i objectius de ciutat. 

 Establir mecanismes que permetin que cada desenvolupament assumeixi les càrregues que li corresponguin amb relació a la mobilitat generada. 

Edificis industrials consolidats 
 

 

 Analitzar amb una mirada més atenta aquests edificis atès que constitueixen una tipologia característica de l’àmbit i també de les singularitats d’aquests edificis 
derivades del seu règim de propietat. 

 Valorar la possibilitar  de trobar mecanismes de  transformació més flexibles d’aquests edificis que possibilitessin la seva transformació per parts.Analitzar quins 
són els edificis industrials consolidats per l’ús que han quedat exclosos dels diferents plans i com s’identifiquen. Concretar quan s’exclogui un edifici industrial 
consolidat per l’ús de la transformació d’una illa quins són els motius de l’exclusió i la forma prevista per a la seva transformació. 

Activitat econòmica 

 

 Reduir els desequilibris entre el 22@ nord i el 22@ sud. 

 Promoure un model de barri mixt de forma efectiva. 

 Actualitzar la llista d’activitats “@” segons diferents eixos de promoció econòmica. 

 Donar suport a polítiques de creixement inclusius urbà i propiciar ecosistemes innovadors que promoguin l’economia verda i circular. 

 Respondre a les necessitats de l’industria 4.0 i al moviment maker. 

 Consolidar l’eix Pere IV com eix vertebrador amb activitats creatives i habitatge. 

 Incloure el nou àmbit d’economia social i solidaria dintre del 22@ i afavorir el desenvolupament de programes d’innovació (habitatge i mobilitat). 

 

Marc jurídic i econòmic 

 

 Analitzar l’aprofitament resultant dels nous usos i intensitats en relació a l’aprofitament urbanístic del planejament vigent, per tal d’afavorir la transformació 
d’aquelles parts no executades a dia d’avui.  

 Augment de l’ús d’habitatge, independentment de si es modifica l’edificabilitat total, pot afavorir la transformació ja que es possible que sigui un ús amb més 
demanda i alhora que necessita d’inversions i projectes més petits respecte als grans edificis d’oficines. 

 Adaptar la normativa urbanística actual i vigent a partir del text de la darrera modificació 22@ del 2006, per donar coherència a la nova proposta que sorgeixi 
d’aquest avanç, i també per adaptar-la al Text refós de la “Legislación de suelo y Rehabilitación urbana”, segons RDL 7/2015 (actualitzat a 2019), i el text refós de 
la LUC (actualitzat a 2019), que modifica temes substancials en relació a la cessió de l’aprofitament urbanístic, les actuacions de dotació, i  les recents i noves 
condicions sobre la qualificació d’habitatge de protecció pública. 
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