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Resum 

Anàlisi urbanística i proposta de millora del barri de 
Sant Andreu de Palomar 

 
Autor: Joan Ignasi Cózar Balcells 
Tutors: Miriam Villares Junyent i Elisabeth Roca Bosch 
 

Des de fa dècades, Barcelona s’ha anat transformant en una ciutat cosmopolita i 
oberta tot i conservar els seus trets tradicionals. Arrel de les Olimpíades del 1992, han 
sorgit una sèrie de transformacions urbanístiques per tota la ciutat. Al present, es 
continua treballant en aquesta direcció sobretot per l’impuls de la nova estació de la 
Sagrera. Transformació que comportarà una millora a tota la ciutat i més concretament 
als barris adjacents, especialment al barri de Sant Andreu de Palomar. 

A banda d’una transformació a gran escala com és la construcció de la nova 
infraestructura ja esmentada, Sant Andreu manté una morfologia urbana de caràcter de 
nucli antic. Degut a la seva història de poble independent annexat a Barcelona l’any 
1897. Aquesta geometria de casc antic fa que mantingui un teixit tradicional que 
divergeix del Planejament General Metropolità de 1976, on es tendia a perdre aquesta 
naturalesa per transformar-la en una zona amb grans eixos vials i diferents 
implantacions edificatòries. 

L’objectiu principal d’aquest estudi és la d’analitzar els actuals plans i 
actuacions que es portaran a terme al barri de Sant Andreu de Palomar a fi d’avaluar els 
efectes urbanístics, socials i econòmics que es produiran i com han sorgit. Principalment 
estudiar la necessitat de la MPGM del nucli antic de Sant Andreu i la creació del futur 
Parc Lineal del Camí Comtal com a revitalitzadors per la zona. 

La modificació del nucli antic afecta una superfície de 720.332 metres quadrats, 
situada entre l'avinguda Meridiana, el passeig de Torras i Bages, el carrer de Grau i el 
carrer de Rovira i Virgili. L'objectiu és revitalitzar i conservar la part antiga de Sant 
Andreu. Mentre que la construcció total del parc lineal cobrirà 38 hectàrees de 
superfície ferroviària, el soterrament més gran d'Europa. Això suposa, d'una banda, 
integrar els barris fins ara separats per les vies: una frontera de 3,7 quilòmetres, situada 
entre el carrer d'Espronceda i el Nus de la Trinitat; i de l'altra, una gran transformació 
urbanística de 164 hectàrees al voltant d'aquest corredor central d'infraestructures. 

La tesina comença descrivint l’estat actual del barri caracteritzant-lo amb els 
factors més influents. Prosseguint amb l’explicació de la situació del planejament vigent 
i proposat de la zona. Finalment, exposarem les conclusions extretes de l’estudi i per 
últim amb les propostes davant la problemàtica d’aquest nou projecte per la ciutat de 
Barcelona. 
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Resumen 

Análisis urbanístico i propuesta de mejora del barrio 
de Sant Andreu de Palomar 

 
Autor: Joan Ignasi Cózar Balcells 
Tutoras: Miriam Villares Junyent i Elisabeth Roca Bosch 

 
Desde hace décadas, Barcelona se ha ido transformando en una ciudad 

cosmopolita y abierta incluso conservando sus rasgos tradicionales. A raíz de las 
Olimpiadas de 1992, se han realizado una serie de transformaciones urbanísticas por 
toda la ciudad. A día de hoy, se continúa trabajando en esta dirección sobre todo debido 
al gran impulso que la estación de la Sagrera conlleva. Dicha transformación 
comportará una mejora a toda la ciudad y más en concreto a los barrios adyacentes, en 
especial al barrio de Sant Andreu de Palomar. 

A parte de una transformación a gran escala como es la construcción de la nueva 
infraestructura ya comentada, Sant Andreu mantiene una morfología urbana de carácter 
de casco antiguo. Debido a su historia de pueblo independiente anexado a Barcelona el 
año 1897. Dicha geometría de casco antiguo hace que se haya mantenido el tejido 
tradicional que diverge del Planeamiento General Metropolitano de 1976, dónde se 
tendía a perder esta naturaleza para transformarla en una zona con grandes ejes viarios y 
diferentes implantaciones edificatorias. 

El objetivo principal de este estudio es la de analizar los actuales planes y 
actuaciones que se llevarán a cabo en el barrio de Sant Andreu de Palomar con el fin de 
evaluar los efectos urbanísticos, sociales y económicos que se producirán y cómo han 
surgido. Principalmente estudiar la necesidad de la MPGM del casco antiguo de Sant 
Andreu y la creación del futuro Parque Lineal del Camí Comtal como revitalizador de la 
zona. 

La modificación del casco antiguo afecta una superficie de 720.332 metros 
cuadrados, situado entre avenida Meridiana, paseo de Torras i Bages, calle de Grau y 
calle Rovira i Virgili. El objetivo es revitalizar y conservar la parte antigua de Sant 
Andreu. Mientras que la construcción total del parque lineal cubrirá 38 hectáreas de 
superficie ferroviaria, el cubrimiento más grande de Europa. Esto supone por un lado, 
integrar los barrios hasta ahora separados por las vías: una frontera de 3,7 quilómetros 
situada entre calle Espronceda y el Nudo de la Trinitat, y por otro lado, supone una gran 
transformación urbanística de 164 hectáreas alrededor de este corredor central de 
infraestructuras. 

La tesina empieza describiendo el estado actual del barrio caracterizándolo con 
los factores más influyentes. Continuando con la explicación de la situación del 
planeamiento vigente y el propuesto. Finalmente, expondremos las conclusiones 
extraídas del estudio y para acabar hacer propuestas frente a la problemática de este 
proyecto para la ciudad de Barcelona. 
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Abstract 

Urban analysis and proposals for improving Sant 
Andreu de Palomar neighbourhood 

 
Author: Joan Ignasi Cózar Balcells 
Tutors: Miriam Villares Junyent i Elisabeth Roca Bosch 

 
For decades, Barcelona has been transformed into a cosmopolitan and open city 

even retaining its traditional features. Following the 1992 Olympics, there have been a 
series of urban transformations throughout the city. Today, it continues to work in this 
direction mainly because of the big boost that carries Sagrera station. This 
transformation will involve an upgrade to the entire city and more particularly to near 
neighbourhoods, especially the district of Sant Andreu de Palomar. 

Despite the construction of the new infrastructure, Sant Andreu maintains old 
town urban morphology. Due to its history of independent village annexed to Barcelona 
in 1897. This old town geometry has remained the traditional fabric instead of General 
Metropolitan Planning of 1976, which tended to lose this nature to transform it into an 
area with big streets and different building shape. 

The main objective of this study is to analyse the current plans and actions to be 
carried out in the district of Sant Andreu de Palomar in order to evaluate the urban, 
social and economic effects that will occur and how they have arisen. The main task 
will be to study the need of MPGM of Sant Andreu and the future Camí Comtal Linear 
Park as important features in that area. 

The modification of the old town affects an area of 720,332 meters square, 
located between Meridiana Avenue, passeig de Torras i Bages, Grau Street and Rovira i 
Virgili Street. The aim is to revitalize and preserve the old Sant Andreu. While 
construction linear park will cover 38 hectares of railway, the largest European 
coverage. On the one hand, this means to join the neighbourhoods separate for the 
railway: a border of 3.7 kilometres located between Espronceda Street and Trinitat knot; 
on the other hand, this transformation covers 164 hectares around this central corridor. 

The thesis begins by describing the current state of the neighbourhood with the 
most influential factors. Continuing the explanation of the current situation and the 
proposed planning. Finally, we will present the conclusions of the survey and make 
proposals to end the problems facing this project for the city of Barcelona. 
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1. Introducció, objectius i 

metodologia 
1.1. Introducció 

 
Barcelona és la gran ciutat que coneixem avui dia, gràcies a la reforma impulsada pel 
Pla Cerdà l’any 1860. Una de les fronteres del Pla coincidia amb el nucli de l’antic 
poble de Sant Andreu de Palomar, en aquell moment era un poble de les afores ja que 
fins al 1897 no es va annexar a la ciutat de Barcelona. 
Sant Andreu de Palomar té una morfologia urbana clarament de poble tradicional, amb 
carrerons estrets i petits i cases baixes de dues plantes, en la majoria de casos. Degut al 
Pla General Metropolità de 1976, aquesta fisonomia no es tenia tant present i es tendia a 
crear més zones d’eixample i crear zones verdes i vials on hi existeixen cases habitades. 
No obstant això, el barri de Sant Andreu no ha estat gaire cohesionat amb seu l’entorn, 
és a dir, existeixen barreres físiques que l’aïllen. Per una banda està l’Avinguda 
Meridiana a l’oest, una vena de la ciutat per poder sortir ràpidament a través del vehicle 
privat. Per l’altre banda, a l’est, estan les vies del ferrocarril. L’existència de ponts per 
creuar-les feia possible la connexió entre barris, la Verneda i Bon Pastor amb Sant 
Andreu de Palomar, però amb un caire més pensat pel puntual tràfic rodat que no pas 
per cohesionar la ciutat. 
Tot i què el Casc Antic mantenia la seva estructura tradicional, els veïns estaven 
preocupats pel que els hi podia passar a les seves cases afectades degut al PGM del 
1976. Per això calia modificar el Pla, fins aleshores vigent i l’Ajuntament de Barcelona 
impulsà la modificació aprovada recentment. 
Aquesta tesina parla de com afectarà la MPGM a l’àrea de Sant Andreu juntament amb 
el parc de nova creació per sobre les vies de ferrocarril, tot i ser del barri s’han exclòs de 
l’àmbit d’estudi les illes de l’eixample a l’entorn del Passeig de Torras i Bages i les 
antigues Casernes de Sant Andreu. Es vol veure com amb aquestes actuacions 
modifiquen el territori, les relacions socials i econòmiques. 
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1.2. Objectius 
 
L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar  la planificació urbanística del barri de 
Sant Andreu de Palomar per avaluar els efectes urbanístics, socials i econòmics que es 
produiran amb les seves intervencions. Concretament, els objectius específics són els 
següents: 

- Descriure i caracteritzar la situació del barri històricament com a l’actualitat 
per conèixer de primera mà els principals problemes. 

- Analitzar els instruments urbanístics que afecten al nucli de Sant Andreu i 
les intervencions proposades en cada cas. 

- Analitzar com i de quina manera es materialitzen aquestes intervencions i les 
modificacions que se’n fan per adaptar- les a la realitat del moment. 

- Determinar i avaluar els canvis urbanístics, socials i econòmics que les 
actuacions dutes a terme impliquen. 

- Extreure unes propostes d’actuació per tal de què els resultats de l’anàlisi del 
cas de  Sant Andreu de Palomar pugui servir d’exemple per a futures 
intervencions en centres històrics. 

 

1.3. Metodologia 
 
Per a la realització del nostre estudi, s’ha seguit el mètode de treball que a continuació 
s’indica. 
La seqüència per realitzar la tesina comença amb un estudi de la situació geogràfica i 
historia del barri de Sant Andreu (capítol 2), seguidament de l’anàlisi de les 
característiques (capítol 3) de l’edificació, el comerç, els equipaments, el sistema viari i 
el sistema social i demogràfic de la zona. En els següents capítols es fa l’anàlisi 
urbanístic. Primerament (capítol 4), es descriuen els instruments urbanístics que afecten 
a l’àmbit d’estudi, i després (capítol 5) es descriuen les actuacions previstes. 
Finalment, un cop obtinguda tota la informació necessària es procedeix a l’avaluació 
dels impactes urbanístics, socials i econòmics (capítol 6) per comprendre la dimensió 
dels canvis de les intervencions que es realitzaran al barri. Per acabar amb algunes 
propostes de millora i les conclusions finals (capítol 7). 
El procés de recerca per a l’obtenció d’informació i dades, ha combinat diferents de 
tècniques de recerca, que a continuació enumerem i justifiquem. 
L’anàlisi documental comença amb una recerca bibliogràfica de la història de Sant 
Andreu i de la zona. Aquesta informació ens permet fer una lectura històrica que ens 
proporciona els coneixements necessaris per descriure quins són els antecedents de la 
situació. 
La documentació tècnica urbanística és la base d’aquest estudi i la part de recerca a la 
que s’inverteix el major esforç i interès. També s’ha fet una cerca i compilació de fonts 
periodístiques que ens permet reproduir les situacions que es viuen a la zona, ens 
aporten material documental i ens donen una visió de les accions dels diferents actors i 
de com es va articulant els processos de canvi urbanístic i  social. S’ha recopilat també 
material d’altres fonts d’informació: pamflets, tríptics, informació turística, etc. que ens 
ajuda a interpretar i contextualitzar. 
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Una part molt important de la nostra recerca s’ha basat en l’anàlisi de la documentació 
de diverses entitats civils, especialment del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias i de la 
revista local de Cap a Peus, de l’Associació de Veïns. 
Pel que fa altre treball de camp s’ha utilitzat el mètode del sondeig i s’han fet entrevistes 
als responsables implicats en el procés de la transformació: tècnics de l’administració 
municipal de les àrees d’urbanisme i arquitectura, serveis socials i patrimoni; tècnics 
dels consorcis implicats, propietaris i treballadors de la zona; membres d’associacions 
locals i població resident. Aquestes entrevistes, fetes a persones que han viscut i 
intervingut directament amb la rehabilitació de la zona, ens permeten conèixer de 
primera mà aspectes qualitatius que ens han ajudat a comprendre i interpretar resultats 
que van més enllà de l’expressió estadística o de la quantitat numèrica. 
El reconeixement i l’observació “in situ” han estat bàsiques, per comprovar el que la 
informació recopilada ens indica. La presa de fotografies, que pot esser entesa com a 
una forma d’observació, és un llenguatge visual que al nostre estudi resulta de molta 
utilitat ja que ens permet mostrar amb una imatge el que àmpliament descrivim amb 
paraules. 
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2. Nucli antic de Sant Andreu. Situació 

i història 
 
 
 
 
 
 

 
Plànol 1:Topogràfic de Barcelona, 1903. 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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2.1. Localització 
 
El barri de Sant Andreu de Palomar està situat en el districte de Sant Andreu a la ciutat 
de Barcelona. Aquest districte, porta d'entrada de la ciutat pel nord-oest, limita al nord 
amb el municipi de Santa Coloma de Gramanet; a l'oest, amb Nou Barris; a l'est, amb 
Sant Martí, i al sud, amb Horta-Guinardó. 
 
 

 
Plànol 2: Situació districte de Sant Andreu 
Font: Ajuntament de Barcelona 
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Al llarg dels anys la urbanització s'anà extenent en petits carrers a l'entorn del carrer 
Gran, eix principal i antiga via romana. S'hi van agrupar els primers habitatges i masies 
entorn de l'església formant l'actual nucli històric protegit. El poble estava limitat pel riu 
Besòs i la serra de Collserola cap al nord i per Sant Martí de Provençals i la riera 
d'Horta cap al sud. 
 

 
Plànol 3: Distribució dels barris del districte de Sant Andreu 
Font: Ajuntament de Barcelona 
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2.2. Història 
 
La primera notícia escrita de Sant Andreu de Palomar data de l'any 992, en un document 
en el qual es consigna un lloc anomenat Palomar. No és fins al 1034 que apareixen junts 
els noms de Sant Andreu, patró de la parròquia, i Palomar. La riquesa principal del 
poble era l'agricultura de regadiu, gràcies a l'aigua que, des del segle X, li arribava del 
Rec Comtal, en el seu camí entre Montcada i Barcelona. 
El Rec Comtal era una sèquia reconstruïda l'any 954 pel comte Miró I de Barcelona que 
captava l'aigua del Besòs a prop de Montcada i Reixac. La seva funció era subministrar 
aigua a Barcelona per al consum, regadiu i moure molins. A Sant Andreu va mantenir la 
seva utilitat fins ben entrat el segle XX per a regar els horts. 
La Revolta dels Segadors de 1640 es va iniciar a Sant Andreu de Palomar. Aquell dia 8 
de juny van sortir de l'església amb la imatge del Sant Crist un grup de sometents i 
pagesos cap a Barcelona. 
Sant Andreu de Palomar, situat en l'espai que la documentació medieval esmenta com a 
"hort i vinyet" de Barcelona, adquireix a començament del segle XVIII plena 
consciència de la seva personalitat diferenciada. Arran de la victòria de Felipe V i amb 
la promulgació del Decret de Nova Planta de 16 de gener de 1716, pel que fa al 
Principat de Catalunya, i amb les posteriors cèdules municipals de 1718, una part dels 
antics consells parroquials esdevenen municipis, potenciant així la cohesió interna de 
cadascuna d'aquestes comunitats. 
Sant Andreu del Palomar és un d'aquells consells que van aconseguir la seva autonomia 
local, esdevingué municipi independent. El primer segell del municipi representava la 
creu de Sant Andreu, un colom i una mà oberta de caper per avall. 
A finals del segle XIX i principis del XX, en l'època de la industrialització, ja es troben 
a Sant Andreu empreses importants i que requerien grans superfícies que 
impossibilitaven la seva localització al nucli central barceloní: Fabra i Coats, La 
Maquinista, Fabricació Nacional de Colorants... així com una bona quantitat de petites 
empreses i tallers. El dinamisme econòmic del barri ha anat acompanyat, des de sempre, 
d'una important activitat sociocultural que avui es manté amb força. 
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El 1855, Ildefons Cerdà va fer un aixecament topogràfic que mostra els primers trets 
característics de la forma urbana, de l'encara municipi independent de Sant Andreu de 
Palomar. 

 
Plànol 4: Fragment de l'aixecament topogràfic d'Ildefons Cerdà, 1855. 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 
 

Cal tenir present que l'any 1859 Barcelona inicia l'enderrocament de les muralles i que 
la construcció de l'eixample esdevé un element de pressió per als municipis propers. Tot 
i la forta resistència que es va produir, aquest procés d'annexió culminà el 20 d'abril de 
1897 quan un Reial Decret de la reina d'Espanya determina l'agregació del poble de 
Sant Andreu de Palomar al municipi de Barcelona. 

Actualment, La configuració del districte de Sant Andreu data de l’any 1984, quan 
Barcelona va aprovar la divisió territorial actual en 10 districtes. Anteriorment, el març 
de 1949, quan la ciutat s’havia dividit administrativament en 12 districtes, Sant Andreu 
fou el districte IX. 
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3. Caracterització del Casc antic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plànol 5: Fragment de plànol cartogràfic de 1930-1940. 
Font: Institut Municipal d'Història de Barcelona 
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3.1. Introducció 
 
Les determinacions establertes pel PGM de 1976 han tingut incidència sobre el teixit 
tradicional del barri de Sant Andreu. 
Estudiant i analitzant les previsions del PGM de 1976, observem que recull unes 
determinacions establertes de plans d’alineacions anteriors. Entre els que cal destacar el 
plan de rectificación y ensanche de las calles Casas Novas y Mayor de 1907, d’on 
provenen la majoria de les afectacions al llarg del carrer Gran de Sant Andreu, i el Plan 
parcial de Ordenación del sector de Sant Andrés de 1958, del que tenen l’origen de les 
major part de les afectacions viàries del barri. 
La substitució del teixit tradicional es produeix, en general, amb implantacions 
edificatòries diferents entre sí, com la grandària de les promocions i augment de viari. 
Aquests canvis promoguts per la forta immigració durant principis de la segona meitat 
del segle XX. 
A més, l’avinguda Meridiana amb el traçat del ferrocarril del Nord amb la ubicació de la 
estació de la Sagrera i de Sant Andreu Arenal van delimitar el barri per una banda. 
Mentre que per l’altra banda, l’estació ferroviària de mercaderies de la Sagrera i més al 
nord la ubicació dels tallers de la Maquinista Terrestre i Marítima van configurar a la 
banda del sud una altra barrera d’aïllament durant els anys 80. Aquest embotellament ha 
condicionat el desenvolupament i creixement del barri. 
En aquest apartat, es tractarà d’analitzar la situació abans de les modificacions que 
afecten el nucli antic de Sant Andreu de Palomar i la zona on s’hi ubicarà el futur parc 
lineal de Sant Andreu-Sagrera, concretament la zona més propera al casc antic, el 
Triangle Ferroviari i Renfe-Tallers. La concepció d’aquest espai compren la creació del 
parc lineal, la cobertura del traçat ferroviari, la transformació de reserves viàries 
arterials en vies urbanes i la incorporació de nous usos per la remodelació del sector. 
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3.2. Edificació 
 
El teixit urbà del nucli de Sant Andreu es distingeixen dues formes de creixement i de 
desenvolupament diferenciades. D’una banda les illes de cases que es conformen al 
llarg del carrer Gran de Sant Andreu i de l’altra la resta del teixit situat entre l’avinguda 
Meridiana i el carrer Segre. 

 
Fotografia 1: Vista aèria del carrer Gran de Sant Andreu 
Font: Ajuntament de Barcelona 

 
El conjunt d’illes en direcció nord sud al carrer Gran es caracteritza per: 

- Illes rectangulars allargades en la direcció del carrer Gran, amb una dimensió 
d’illa entre els 30 i 50 metres i llargada d’illa variable. 
 

- Estructura parcel·lària en espina de tal manera que les parcel·les es disposen 
ortogonalment al carrer i s’ocupen amb edificacions amb cos de major alçada 
alineat a carrer i un segon cos edificat alineat al front posterior. 
 

- Parcel·les que van de carrer a carrer i mantenen el doble front i parcel·les que 
s’han fragmentat per a cadascun dels fronts. 

Mentre que el conjunt situat entre el carrer Gran i l’avinguda Meridiana es caracteritza 
per: 

- Illes de cases rectangulars i allargades amb una orientació dominant nord o sud, 
amb una dimensió d’amplada variable encara que amb un promig dominant 
situat entre els 45 a 50 metres i una dimensió de llargada també variable però 
amb un clara mitjana situada entre els 80 i 100 metres. 
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- Estructura parcel·lària on les parcel·les, la gran majoria de dimensió estreta, es 

disposen de forma majoritària en la direcció nord sud i donen, per tant, com a 
resultat una clara dominància dels fronts edificats orientats o bé al nord o bé al 
sud. 
 

- Àmbits parcel·lats a l’entorn de les places de les Palmeres, de Nadal o del 
Mercadal que es conformen de mode especial amb unes parcel·les que adeqüen 
la seva orientació per donar front als quatre costats de les places. 

 
Es pot observar clarament que l’orientació va molt lligada a l’evolució del teixit. En 
concret, el teixit històric de Sant Andreu, té una clara orientació nord-sud. Les parcel·les 
tenen una forma allargada, amb el cos edificat principal situat, fonamentalment, a la 
banda nord de la parcel·la, deixant un espai lliure, destinat a jardí a la banda més 
assolellada. Aproximadament, un 3,5% de les parcel·les són solars. 
En el cas concret del carrer Gran de Sant Andreu, es constata que hi ha un important 
nombre de plantes baixes destinades a ús comercial. 
El nucli antic tradicional de Sant Andreu es va desenvolupar d’una forma molt 
compacta en illes de tipus rectangular amb una estructura de la divisió de sòl en 
parcel·la estreta i molt repetida. El període d’expansió inicial va estar molt concentrat i 
vinculat especialment al desenvolupament industrial de finals del segle XIX i principis 
del segle XX. Aquest fet va provocar unes pautes de construcció habituals i 
característiques. La repetició d’elements constructius i la utilització d’estructures 
edificatòries semblants va produir uns ritmes edificatoris que avui encara es reconeixen. 
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3.3. Xarxa viària 
 
Els carrers que han anat caracteritzant aquest teixit han esdevingut històricament els 
principals elements del seu espai públic ja que no existeixen espais oberts públics de 
gran dimensió. L’espai del carrer a Sant Andreu és un espai col·lectiu, on conflueixen 
els recorreguts dels residents, el trànsit de vehicles i les activitats comercials i de 
dotació. 
Els carrers característics tenen la seva gran majoria unes amplades compreses entre els 6 
i 8 metres. Amb menor nombre de carrers amb amplades entre 10 i 12 metres. 
L’estructura viària de Sant Andreu està basada en els eixos tradicionals de connexió i 
d’accés històric al nucli de Barcelona. És una estructura que ha donat servei fins avui a 
un teixit clarament residencial i consolidat. 
El nucli antic de Sant Andreu està envoltat de grans infraestructures. La connectivitat de 
Sant Andreu amb els barris de l’entorn és complexa per l’efecte barrera que algunes 
d’aquestes infraestructures impliquen. Es produeix un salt d’escala sobtat que dificulta 
la relació entre els vials d’alta capacitat i la resta de la trama viària de caràcter més 
local. 
Pel que fa al nucli antic, l’eix principal nord-sud és el carrer Gran de Sant Andreu amb 
una longitud suficient per recórrer-la en 20 minuts. En sentit ortogonal aquesta, està la 
rambla de Fabra i Puig i rambla Onze de Setembre, amb 10 minuts a peu arribes de 
l’avinguda Meridiana fins a les vies del tren desembocant al triangle ferroviari. Són els 
dos eixos vertebradors del casc antic. 
 

Plànol 6: Xarxa Viària de Sant Andreu 
Font: Ajuntament de Barcelona 

 

3.3.1. El carrer Gran de Sant Andreu 
 
L’origen de la geometria del carrer data del inici de l’assentament urbà del pla de 
Barcelona on es configura com a ruta d’accés a la ciutat des del Besòs. El vell camí 
esdevingut posteriorment en carrer de cases va tenir en un principi una amplada de entre 
8 i 9 m. El fet de ser durant el segle XIX i bona part del XX una important i exclusiva 
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via de comunicació entre Barcelona i el Vallès va propiciar els projectes per al seu 
eixamplament. 
El Pla General Metropolità del 1976 implanta una jerarquia viària d’ordre superior de 
noves vies ràpides (Avinguda Meridiana i eix Glories-Trinitat) amb l’objectiu de donar 
el servei de trànsit de pas i d’entrada i sortida de la ciutat. Actualment la funció de 
connexió viària entre barris en sentit nord-sud que històricament realitzava el carrer 
Gran s’ha desplaçat totalment als carrers situats als límits com l’avinguda Meridiana i el 
passeig Torras i Bages. 
D’altra banda aquest eix manté el seu caràcter central i amb una forta especialització 
comercial ja que forma part de la majoria dels recorreguts que fan els vianants i 
residents del barri en els seus desplaçaments. Aquesta històrica ruta d’accés ha estat el 
lloc on s’ha anat consolidant el comerç i actualment ha vingut reforçada per la restricció 
del seu trànsit rodat en el seu tram central en hores punta de l’activitat comercial. 
En el tram central, el carrer presenta nombrosos canvis en la posició de les alineacions 
de les edificacions existents. La secció és molt variable i és posen en evidència les 
dificultats d’aquest procés de transformació urbanística del front que s’ha anat dilatant 
en el temps. No obstant això, hi ha trams de carrer on les edificacions d’algun dels 
costats resten força inalterades i la imatge és prou unitària. En aquests casos la seva 
antiguitat, la seva homogeneïtat i el caràcter, formen un conjunt arquitectònic que manté 
la imatge d’antic paisatge d’edificació suburbana lineal i la fisonomia urbana 
tradicional. 

3.3.2. La rambla de Fabra i Puig i rambla Onze de Setembre 
 
L’actual Rambla de Fabra i Puig té el seu origen en el projecte del Passeig de Santa 
Eulàlia de 1884 que es va promoure per servir de connexió entre el carrer Gran de Sant 
Andreu a llevant, i l’antic barri de Santa Eulàlia de Vilapiscina a ponent. Posteriorment i 
per llevant es va prolongar aquesta traça fins al carrer Virgili i finalment s’obre fins al 
carrer de Josep Soldevila a l’alçada del recorregut del rec Comtal (actual Rambla Onze 
de Setembre). 
 

 
Figura 1: Foto-plànol de Sant Andreu de Palomar i Triangle Ferroviari 1958 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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El carrer presenta una vitalitat important des del punt de vista comercial i és un dels 
recorreguts cívics importants del barri ja que és un eix d’enllaç amb els barris de Porta i 
Vilapiscina per la banda de ponent i del Bon Pastor per la banda de llevant. 
 

3.4. Espais lliures 
 
Els espais lliures del barri estan força desvinculats entre si, sense una jerarquia clara, i 
els recorreguts de vianants no hi contribueixen d’una manera clara. Al barri hi 
predominen els recorreguts entre espais lliures en sentit nord-sud mentre que hi 
manquen els recorreguts que d’est-oest articulin espais verds públics. 
Els espais públics amb arbrat són majoritàriament de tipus lineal al llarg del carrers i 
vies cíviques. Altres espais que disposen d’arbrat són les places del Comerç, d’Orfila, 
de les Palmeres i Can Fabra. 
Són també característics els espais lliures privats situats als interiors de les illes de cases 
i que, en el seu origen, s’obrien als carrers pels fronts d’illa situats als testers de les illes 
rectangulars. 
 
 

 
Fotografia 2: Casa Bloc de Sant Andreu de Palomar 
Font: Generalitat de Catalunya 

 
Segons les dades estadístiques de l’Ajuntament de Barcelona el barri de Sant Andreu és 
un barris amb una ràtio baixa de zones verdes per habitant, és a dir que disposa de 3,8m2 
de verd urbà per habitant. El fet que bona part de les previsions de zones verdes del 
PGM en l’àmbit del nucli antic es localitzin en parcel·les on hi ha habitatges dificulta el 
fet d’incrementar aquest valor. 
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3.5. Estructura social i demogràfica 
 
Analitzarem les dades de població de l’any 2010, ja que va ser l’any anterior a la 
publicació del MPGM, tot i què a la modificació del pla es basen en dades de 2009. 
Igualment són dades molt similars. 

3.5.1. Anàlisi segons edat i sexe 

 
La piràmide de població del barri de Sant Andreu queda representada de la següent 
manera: 
 

 
Figura 2. Piràmide de població de Sant Andreu Any 2010 
Font: Ajuntament de Barcelona 
 

D’aquestes dades podem destacar l’alt contingent de la gent situada entre els 30 i els 50 
anys. Tot i que és relativament inferior a la resta de Barcelona. 
Important nombre de població d’edat avançada, tant de grups intermedis com persones 
més grans de 65 anys, sobretot dones. 
Reduïda població menor de 29 anys. En menor proporció que a la resta de la ciutat. 
Lleugera recuperació de la natalitat i superior a la resta de Barcelona. 
En la següent taula mostra les dades principals en comparació amb la resta de la ciutat, 
com són les taxes de proporcions d’edats, envelliment. Dades de natalitat, dependència, 
masculinitat i reemplaçament. 
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3.5.2. Dades demogràfiques 

 
Indicadors Barri Barcelona 

Població 55902 1615985 
Superfície (km2) 1,8 102,2 
Densitat (hab./km2) 30361 15818 
Taxa natalitat 9,3 8,6 
Índex envelliment (hab. >65 anys/hab. 0-14) 151,8 169 
Índex masculinitat (homes/dones) 89 90,6 
Índex reemplaçament (hab. 15-24/hab. 55-64) 120 78,2 
Taxa dependència (hab. <15 i >65/ hab25-64) 53,8 57 
Edat mitjana 43 43,2 
Taula 1: Indicadors comparatius Sant Andreu – Barcelona. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal 

 
En primer lloc, observem que la taxa de natalitat és lleugerament superior a la resta de 
la ciutat segurament provocada per la major proporció d’immigració. 
 
L’índex d’envelliment, calculat com la ràtio entre la població de 65 anys i més i la de 
menys de 15 anys, és una taxa força significativa de la població. Tot i que a Sant 
Andreu és molt elevat amb un 151,8%, en comparació amb Barcelona és inferior. En el 
conjunt de la ciutat la població està envellint ràpidament. 
 
L’índex de masculinitat és inferior al de Barcelona. Això pot ser degut a que el nombre 
de dones majors de 64 anys a Sant Andreu és més alt que a la resta de la ciutat. Afegint 
l’alt percentatge de població més gran de 64 anys fa que l’índex de masculinitat sigui 
elevat. 
 
L’índex de reemplaçament, que relaciona la població activa pel rang d’edats, és superior 
al nucli antic tot i no ser gaire alta tampoc. La dada preocupant és la del conjunt de 
Barcelona. 
 
La taxa de dependència és un indicador que relaciona els grups d’edat legalment passius 
amb els d’edats potencialment actius. Es calcula sumant la població de 0 a 14 anys i 
població de 65 i més i dividint- la per població de 15 a 65 anys, per cent. Els barris 
envellits tenen taxes de dependència altes superiors al 60%. En el cas de Sant Andreu de 
Palomar, no supera aquest 60% però hi està força a prop. Fet que mostra com la 
població activa progressivament és menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anàlisi urbanística i proposta de millora del barri de Sant Andreu de Palomar 

 

27  

 

3.5.3. Nivell d’instrucció 

 
La taxa d’instrucció insuficient al barri de Sant Andreu és d’un 12%, és a dir, el conjunt 
d’adults analfabets o sense estudis de cap nivell. És un percentatge a tenir en compte 
sobretot ja que un 14,2% tenen estudis superior. Fent la comparació amb la resta de la 
ciutat, clarament es pot identificar que un major nombre de persones del barri s’han 
quedat amb l’educació primària i no han avançat els estudis. En quant a la formació 
universitària també s’hi presenta una notable diferència, com es veu a la següent taula: 

 
Figura 3: Nivell d’instrucció de la població 
Font: elaboració pròpia amb dades Enquesta demogràfica de Barcelona 2007 

 

3.5.4. Immigració 

 
Pel que fa a les altes degudes a la immigració, durant el 2010 va augmentar un 67,7% 
respecte totes les altes produïdes a la zona d’estudi. En quant a les baixes produïdes per 
emigració van suposar gairebé la meitat de totes les baixes amb un 54,7%. 
 

3.5.5. Nuclis unipersonal 

 
Les dades de 2010 de nuclis familiars d’una sola persona era d’un 10,7%. 
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3.6. Equipaments 
 
Els equipaments se situen relativament repartits per la zona d’estudi. En relació amb la 
situació dels equipaments segons la mida de les parcel·les es pot establir la classificació 
següent: 

- Parcel·les grans amb ús d’equipament. 
 

- Antics edificis d’habitatge que es destinen a ús d’equipament. 
 

- Equipaments situats en locals o pisos d’edificis d’habitatge. 

 

3.6.1. Parcel·les grans amb ús d’equipament 

 
Bona part dels equipaments actuals es troben en parcel·les grans que històricament van 
tenir altres usos diferents als de l’habitatge, fet que han permès poder disposar en 
l’actualitat de peces de superfície considerable destinades a equipament dins d’un teixit 
de parcel·lació menuda. Exemples d’aquestes peces grans són l’antiga fàbrica de Fabra i 
Coats o les antigues casernes de Sant Andreu. 
En un segon ordre quant a dimensió podem trobar els equipaments privats que ocupen 
superfícies a l’entorn d’una hectàrea com ara el CEIP Mestre Enric Gibert i Camins, 
l’Escola Jesús Maria i Josep o la parròquia de Sant Andreu del Palomar i la de Sant 
Pacià. 
 

3.6.2. Edificis d’habitatge que es destinen a ús d’equipament 

 
En les àrees on millor es conserva el teixit i les edificacions històriques del barri és on la 
presència d’equipaments és menor i en la majoria dels casos, els equipaments que s’hi 
poden trobar són equipaments privats desenvolupats en edificis on s’ha substituït l’ús 
d’habitatge per llars d’infants o escoles com per exemple l’escola Laia al carrer de 
Neopàtria. 
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3.6.3. Equipaments situats en locals o pisos d’edificis d’habitatge 

 
En últim terme, i a causa de la densitat del teixit edificat i la dificultat de disposició de 
sòl, podem trobar també algun exemple d’equipaments públics i privats situats en locals 
o pisos d’edificis d’habitatge com és el cas de l’hotel d’entitats de Can Guardiola, o el 
centre de recursos pedagògics de Sant Andreu al carrer de Fraga. 
 
Equipament cultural 
Centre Cultural Can Fabra – Biblioteca Ignasi Iglésias 
Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu 
Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 
Sant Andreu Teatre 
Equipament social i associatiu 
Centre Cívic Sant Andreu 
Casal de Barri Can Portabella 
Hotel d’Entitats Can Guardiola 
Casal de Gent Gran Bascònia 
Casal de Gent Gran Sant Andreu 
Casal de Gent Gran Mossèn Clapés 
Ludoteca Casa Bloc 
Habitatges dotacionals Sant Adrià 
Equipaments educatius 
EBM Palomar 
EEI El Mar 
Escola Eulàlia Bota 
Escola Turó Blau 
Escola Sant Pere Nolasc 
Escola Mestre Enric Gibert i Camins 
Escola Ignasi Iglésias 
Escola Can Fabra 
Institut Doctor Puigvert 
Aula de Formació d’Adults Pegaso 
Escola de Música Municipal Sant Andreu 
Centre de Normalització Lingüística 
Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica 
Centre de Recursos Pedagògics Sant Andreu 
Equipaments esportius 
Poliesportiu Municipal Ignasi Iglésias 
Camp de Futbol Municipal Narcís Sala 
Centre Esportiu Municipal Sant Andreu 
Centre Sant Andreu – Sagrera 
Equipaments de la Salut 
CAP Sant Andreu 
Unitat de drogodependència Casa Bloc 
Equipaments d’atenció i inclusió social 
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Centre de Serveis Socials Sant Andreu 
Oficina d’Acció Ciutadana de Sant Andreu 
Centre de dia per a gent gran Casa Bloc 
Habitatges dotacionals Joan Torras 
Equipaments d’accés al món laboral 
OTG Sant Andreu 
Altres equipaments 
Consell Municipal de Sant Andreu 
Oficina d’Atenció al Ciutadà de Sant Andreu 
Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social 
Administració de l’Agència Tributària Sant Andreu 
Oficina de Tramitació del DNI i Passaport de Sant Andreu 
Comissaria de Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
Mercat de Sant Andreu 
Punt verd de Barri Sant Andreu 
Hort urbà de la Trinitat 
Taula 2: Relació d’equipaments públics existents al barri de Sant Andreu 
Font: Activa Prospect 

 

3.6.4. Equipament a l’antiga fàbrica “Fabra i Coats” 

 
Cal destacar la remodelació de l’antiga fàbrica Fabra i Coats situada al bell mig del casc 
antic de Sant Andreu. Els orígens de Can Fabra es remunten a l'any 1839, quan Ferran 
Puig i Gibert, un industrial potent i relacionat socialment, crea el "vapor de Fil" una 
fàbrica de filatures ubicada a Sant Andreu de Palomar. 
Recentment ha estat restaurada una part de la nau industrial per convertir-la en un 
Centre Cultural. La resta d'espai que encara ocupa la vella fàbrica ha estat adquirit per 
l'Ajuntament per tal de destinar-lo a espai cultural. Els 12.000 metres quadrats, 
distribuïts en quatre plantes, es pretén destinar-los a uns 2.000 joves creadors, 
convertint-se així en el pilar del pla municipal per a la conversió dels antics edificis 

industrials en laboratoris de 
creació artística. 
Divendres 28 de setembre de 
2012 es van inaugurar els primers 
600 metres quadrats que acullen 
la mostra Això no és una 
exposició d’art, tampoc, una 
exposició que reflexiona sobre el 
concepte “d’exposició" i la 
manera com els artistes han 
treballat el relat a través de les 
seves obres. 
 

 
Fotografia 3: Aspecte actual dels interiors de Fabra i Coats 
Font: La Vanguardia 
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3.7. Usos comercials 
 
El carrer Gran de Sant Andreu, l'antic camí romà, desprès Camí Ral i anys més tard 
Carretera de Ribes, juntament amb la plaça del Mercat, avui plaça del Comerç i el 
centre històric i administratiu de la plaça d'Orfila, eren el centre comercial i social de 
l'antic poble i ho va continuar sent desprès de l'agregació a Barcelona. 
Avui dia l'eix comercial de Sant Andreu està ubicat en aquests mateixos carrers, 
juntament amb altres carrers també comercials, com la Rambla de Fabra i Puig, el carrer 
Concepción Arenal i altres. En la seva zona, sens dubte la més important d'aquesta part 
de Barcelona, hi han gairebé vuit-cents comerços, entre els qui s'hi dediquen al detall i 
els del sector dels serveis. El comerç de l'eix té una oferta molt completa i variada, amb 
botigues de caire familiar, entre altres de marques, cadenes comercials i franquícies. En 
aquests carrers també és habitual trobar les festes anual del comerç. 
La zona compta amb molt bones comunicacions, no és gens d'estrany, ja que Sant 
Andreu fou un dels primers municipis del Pla de Barcelona que quedaren enllaçats amb 
el centre de la ciutat per un nou mitjà de transport públic sobre rails. El primer tramvia 
de vapor arribà al poble el 1877, i es va electrificar el 1902. Des d'aleshores ençà les 
coses han canviat molt i en aquest cas per millorar. Tres parades de metro, deu línies 
d'autobusos i dues estacions de tren, a més de les futures estacions del tren d'alta 
velocitat i la de rodalies que hi seran molt a prop, garanteixen el desplaçament cap a 
l'eix des d'arreu de Barcelona, dels pobles del voltant i, de les poblacions més 
allunyades. 
Cal destacar també la importància que tenen els dos centres comercials de forta 
proximitat al casc antic, com són el Hipercor de l’Avinguda Meridiana i el centre 
comercial La Maquinista, ubicat a l’altra banda de les vies del ferrocarril. 

 
Fotografia 4: Senyalització de l’eix comercial de Sant Andreu 
Font: Eix Comercial de Sant Andreu 
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4. El planejament urbanístic 
 
 
 

 
Plànol 7: Índex de plànols del PGM 1976 
Font: Ajuntament de Barcelona 

 
La planificació urbanística del territori es porta a terme mitjançant el planejament 
urbanístic general, que a Barcelona és constituït pel Pla general metropolità de 1976 i 
per modificacions puntuals del mateix en aquells àmbits on el transcurs del temps ha 
requerit una nova i actual planificació adequada a les necessitats de la nostra societat 
contemporània. En sòl urbà el planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà 
dels plans de millora urbana i pels plans especials urbanístics. 
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4.1. Conceptes urbanístics 
 

4.1.1. Pla urbanístic 

 
El pla és el instrument encarregat de singularitzar les lleis urbanístiques –que regulen de 
manera abstracta les tècniques i criteris bàsics d’organització planificada de l’espai– en 
un territori determinat (supramunicipal, municipal o inframunicipal). La seva finalitat és 
la d’ordenar l’àmbit espacial de què es tracti, assenyalant el destí i els usos del sòl i 
programant el desenvolupament de la gestió urbanística. 
Tot i que ens referim “al pla”, en realitat, està conformat per un conjunt de documents 
de contingut gràfic i escrit entre els quals hom ha de ressaltar la memòria, els plànols 
d’ordenació i les normes urbanístiques. El pla no és una resolució administrativa sinó 
una norma amb valor reglamentari. 
 

4.1.2. Pla General 

 
El planejament urbanístic general és el que estableix una ordenació completa i bàsica 
sobre el territori d’un o més municipis, programant el seu desenvolupament urbanístic. 
Aquest planejament classifica el sòl i estableix el seu aprofitament urbanístic d’acord 
amb el model definit pel planejament territorial. Conformen aquesta categoria els plans 
directors urbanístics (PDU), els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM), les 
normes de planejament urbanístic i els programes d’actuació urbanística municipal 
(PAUM). Alguns ajuntaments segueixen utilitzant els instruments de planejament de la 
normativa catalana de 1990 (els plans generals d’ordenació urbana i les normes 
subsidiàries del planejament) que, a la llarga, s’hauran de transformar en un POUM. 
El Pla General que és el instrument principal d’ordenació integral del territori d’àmbit 
d’aplicació un o varis termes municipals complets. Aquest ha d’incloure la divisió 
urbanística general en zones i sistemes, la classificació del sòl segons el seu règim 
jurídic, la qualificació urbanística per cada zona i sistema i el programa pel 
desenvolupament i l’execució del pla. 

4.1.3. Pla Derivat 

 
El planejament derivat desenvolupa i concreta les determinacions contingudes en el 
planejament urbanístic general, per exemple, mitjançant la qualificació del sòl. Formen 
part d’aquest grup els plans parcials urbanístics (PPU), els plans parcials urbanístics de 
delimitació (PPUD), els plans de millora urbana (PMU) i els plans especials urbanístics 
(PEU). 
 

4.1.4. Execució urbanística 

 
L’execució urbanística és el conjunt de procediments establerts en la legislació 
urbanística per a la transformació de l’ús del sòl, i especialment per a la urbanització 
d’aquest, d’acord amb el planejament urbanístic. L’edificació dels solars resultants de 
les actuacions d’execució, tant els d’aprofitament privatiu com els destinats a 
equipaments i dotacions de titularitat pública, la urbanització dels nous vials i de les 
noves zones verdes o espais públics, i la implantació de les infraestructures requerides, 
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són part integrant de la gestió urbanística i constitueixen la fase de culminació del 
procés. 
L’execució urbanística s’efectua mitjançant els sistemes d’actuació de reparcel·lació o 
d’expropiació. Els sistemes d’actuació són determinats, en principi, pel planejament 
urbanístic. 
 

4.1.5. Sistema de reparcel·lació 

 
Té per objecte repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats de l’ordenació 
urbanística entre totes les persones propietàries afectades (comunitat de reparcel·lació), 
regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l’aprofitament en zones aptes per a 
l’edificació d’acord amb el planejament urbanístic, i executar o completar les obres o els 
serveis necessaris. Els vials, les zones verdes, els terrenys destinats a implantar els 
equipaments o dotacions de titularitat pública, així com el 10% d’aprofitament de 
l’àmbit –que s’ha de destinar a finalitats pròpies del patrimoni municipal urbanístic, i 
per tant i especialment a la construcció de vivendes de protecció pública- son de cessió 
obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament. 
La reparcel·lació comprèn també la determinació de les indemnitzacions i les 
compensacions econòmiques adequades per a fer plenament operatiu el principi de 
repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de l’ordenació. 
A més dels propietaris o propietàries de les finques afectades (comunitat de 
reparcel·lació) també són persones interessades en l’expedient, els titulars dels drets que 
puguin resultar afectats per la resolució, i també les persones titulars d’interessos 
legítims susceptibles d’afectació que es personin a l’expedient i acreditin aquesta 
condició. 
Les despeses d’urbanització són a càrrec de les persones propietàries. 
Són despeses d’urbanització, entre d’altres, les indemnitzacions procedents per 
l’extinció dels drets reals o personals, les procedents pel trasllat forçós d’activitats i les 
generades per fer efectiu el dret de reallotjament. 
Totes les finques incloses dins l’àmbit d’actuació queden afectades al compliment dels 
deures imposats per la legislació urbanística. L’àmbit d’actuació és el sector de 
planejament urbanístic o el polígon d’actuació urbanística. 
La reparcel·lació es formula mitjançant un instrument de gestió anomenat Projecte de 
Reparcel·lació. L’acord d’aprovació del projecte de reparcel·lació produeix 
essencialment els següents efectes econòmics i jurídics: 
 a) La cessió a l’Ajuntament dels sòls de cessió obligatòria i gratuïta, perquè se’n 
 faci l’afectació que determina el planejament urbanístic 
 b) l’afectació real de les parcel·les adjudicades al compliment de les càrregues i 
 al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel·lació 
 c) la subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves 
 parcel·les 
 d) l’extinció o la transformació de drets i de càrregues, d’acord amb la legislació 
 aplicable. 
Els sistema de reparcel·lació es pot gestionar en la modalitat de compensació o en la 
modalitat de cooperació. 
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4.1.6. Afectat urbanístic 

 
Són afectats urbanístics tots els titulars de drets que resulten incompatibles amb el 
planejament urbanístic. Les indemnitzacions i/o altres drets que corresponen per 
l’extinció d’aquests béns i drets incompatibles, es determinen en els procediments 
legalment regulats per a l’execució del planejament urbanístic, és a dir en els 
procediments dels sistemes de reparcel·lació o d’expropiació. 
Els drets afectats i incompatibles poden ser diversos, essent els més comuns, els de 
propietat sobre béns immobles, construccions, plantacions i similars; els d’arrendament 
d’habitatges; els d’arrendament de locals destinats a activitats econòmiques de tipus 
comercial o industrial; i els corresponents a la titularitat empresarial d’una activitat 
econòmica. 
 
 

4.2. Antecedents del planejament anterior 
 
El barri de Sant Andreu, com tot el conjunt de barris suburbans de la primera corona 
urbana de Barcelona, es va anar desenvolupant de forma autònoma durant bona part del 
segle XIX. 
Al segle XIX cal citar el referent de l’aixecament topogràfic de l’enginyer Ildefons 
Cerdà, que ja mostra els primers trets característics de la forma urbana del barri. Aquest 
estadi de desenvolupament urbà posa de manifest l’estructura en espina dorsal de Sant 
Andreu a mitjans del segle XIX. El carrer Gran de Sant Andreu totalment consolidat 
com a front urbà i els carrers residencials transversals que es desenvolupen en un primer 
estadi al nord de la riera de Sant Andreu amb els carrers de Servet, de Pons i Gallarza i 
d’Ignasi Iglesias. 
 

 
Plànol 8: Fragment de l'aixecament topogràfic d'Ildefons Cerdà, 1855. 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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El 20 d'abril de 1897 la reina d'Espanya, signà el decret que va annexionar Sant Andreu 
de Palomar al terme municipal de Barcelona. La divisió municipal entre el terme de 
Barcelona i el de Sant Andreu discorria pel traçat de l’antiga riera d’Horta i pel carrer 
del Pare Manyanet. 
La industrialització que va tenir lloc a finals del S. XIX porta a Sant Andreu empreses 
importants, com la tèxtil de Fabra i Coats, La Maquinista, Fabricació Nacional de 
Colorants, i una bona quantitat d'empreses petites i tallers. 
Es constata en aquest estadi com es van construint els petits eixamples suburbans un 
cop consolidades les trames anteriors. Els nous plans d’alineacions a l’entorn de la plaça 
de les Palmeres i a l’entorn del carrer d’Arquímedes. 
En aquest estadi la forma de desenvolupament urbanístic del barri varen ser els plànols 
d’alineacions característics que responen d’una banda a rectificacions de carrers o 
espais públics emblemàtics (carrer Major o plaça del comerç), plànols de petits 
eixamples o bé a plànols d’iniciatives privades d’ordenació de finques. 
Aquest procés de lenta colmatació del teixit a partir d’aquests projectes d’alineacions i 
de petits plans d’eixamples que omplen buits entre carrers consolidats van configurant 
el teixit característic suburbà de Sant Andreu durant la primera part del segle XX. Cal 
dir que aquesta etapa produeix uns teixits en general molt uniformes de cases menestrals 
majoritàriament unifamiliars. L’excepció en relació amb aquesta tipologia dominant 
podríem dir que és la que és configura al llarg del carrer Gran de Sant Andreu on també 
es van edificant cases de renta amb varies plantes. 
 

 
Plànol 9: Fragment del plànol de Zones de Barcelona 
Font: Pla comarcal 1953 

 

El Pla d’Ordenació de Barcelona i su zona de influencia de l’any 1953 va reconèixer en 
primer terme les característiques tipològiques i morfològiques del sector i va zonificar 
com a zona de casc antic tot l’àmbit d’estudi llevat de les zones industrials de Fabra i 
Coats, i com a Zona de Tolerancia de Vivienda y Industria la part al nord dels carrers 
d’Agustí i Milà i de Joan Torras. 
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No obstant aquest primer reconeixement zonal, la transformació que es va produir per 
substitució progressiva de l’edificació va ser produïda per les ordenances d’edificació 
aprovades l’any 1957. Per aquest motiu bona part dels teixits tradicionals es van veure 
sotmesos a fortes transformacions parcel·làries i edificatòries que, de forma més o 
menys intermitent, han anat alterant la fisonomia tradicional i l’estructura edificatòria 
del barri. 
El Pla General de 1976 va suposar una reducció clara d’aquestes expectatives 
edificatòries. No obstant això aquest planejament general no va afrontar entre els seus 
objectius la protecció dels elements històrics i tradicionals. Les normes edificatòries 
generals del Pla General Metropolità no garanteixen el manteniment dels elements 
tradicionals i tendeixen a substituir uniformement el teixit per noves construccions amb 
un gra i textura molt diferent de la tradicional. 
 

 
Plànol 10: Pla General Metropolità de Barcelona 1976 
Font: Ajuntament de Barcelona 
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4.3. Descripció dels Instruments d’Ordenació 
 
El primer gran impuls cap als instruments urbanístics es registra en els primers anys 
posteriors a la finalització de la guerra civil espanyola. En aquest context sorgeixen les 
idees per redactar el Plan Nacional de Urbanismo. Aquest pla es fonamenta en dos 
punts de partida: la superació de les ciutats com objecte d’urbanisme i l’anàlisi de les 
dinàmiques, és a dir, l’atenció als corrents naturals de la població. L’objectiu general del 
pla és la distribució equitativament de la població per obtenir una estabilitat social. 
El Plan Nacional, com símbol de la Ley de Suelo de 1956, és la síntesi disciplinar i 
política d’aquest període. Implementa la voluntat totalitària i dirigista abocada a regular 
i intervenir al territori mitjançant un organisme urbanístic. La Ley de Suelo de 1956 
implica una estructura jeràrquica de planejament a la que s’incorporen el plans generals 
plurimunicipals d’ordenació urbanística. El nivell principal d’aquest sistema de 
planejament foren els plans provincials. 
El primer Pla provincial que s’impulsa és el de Barcelona, es redacta al 1945 com un 
estudi preliminar per instrumentar el Plan Nacional i la Ley de urbanística general 
(futura Ley de Suelo de 1956). Els Plans provincials d’urbanisme s’havien de realitzar 
per les Comissions Provincials per formar un diagnòstic precís de les demandes urbanes 
nacionals i perfilar la estructura del dispositiu jeràrquic dels òrgans executius, assessors 
i fiscals per una gestió urbanística coherent. Cada Comissió Provincial estava assistida 
per una oficina tècnica. A la província de Barcelona, l’oficina la dirigia Manuel 
Baldrich, un dels col·laboradors de Pedro Bidagor, principal impulsor del Plan 
Nacional. El pla s’estructura amb tres objectius: el desenvolupament equilibrat de la 
província, la millora de les condicions urbanístiques del hàbitat i la protecció del 
patrimoni artístic i del paisatge. Amb aquesta finalitat, s’adopten dues estratègies 
principals: la descentralització, adoptant la comarca com unitat urbanística per a 
desenvolupar el programa socioeconòmic i la operativitat diferida als plans municipals i 
parcials. 
Dintre d’aquest període cal destacar la redacció de tres plans urbanístics d’abast 
supramunicipals que encara segueixen influenciant el disseny dels instruments de 
planejament a Catalunya. Els dos primers que es redacten són el Pla d’ordenació de 
Barcelona i la seva influencia de 1953 i el Pla director de l’Àrea metropolitana de 
Barcelona de 1966, que va intentar ser la revisió del Pla del 1953. Aquests dos plans 
van orientar la redacció del Pla General Metropolità de Barcelona de 1976 (PGM 1976). 
 

4.3.1. Pla d’ordenació de Barcelona i la seva influencia (1953) 

 
El Pla d’ordenació de Barcelona i la seva influencia o Pla comarcal de Barcelona de 
1953 es pensa des de 1945. Sorgeix de la necessitat d’articular la comarca de Barcelona, 
integrada per vint-i-set municipis (inicialment eren tretze), com àmbit del urbanisme i 
gestió de serveis. El contingut general del pla es basa en la creació de rondes viàries per 
a les ciutats més importants, l’ordenació del espai residencial existent i la gestió del 
creixement a través de plans parcials, més tard incorporats a la Ley de Suelo de 1956. 
Les aportacions urbanístiques d’abast supramunicipals del pla són les següents: 

- Un model de ciutat jerarquitzada per al desenvolupament de nuclis 
independents, mantenint el seu caràcter propi. Es proposa un creixement de 
forma nuclear basat en teories organicistes. 
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- Una política de descentralització. En el pla existeix una preocupació per vincular 

l’ambient urbà amb la natura en vers la congestió de les grans concentracions 
urbanes. 
 

- La protecció del paisatge, el patrimoni i sistematització dels espais lliures amb 
caràcter vinculant. 

 

4.3.2. Pla Director de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1966) 

 
Al 1964, a partir d’una important pressió ciutadana i professional, la comissió per la 
revisió del Pla comarcal de 1953 planteja la necessitat d’estendre l’àmbit de 
planejament de 27 a 162 municipis. Proposen ordenar les set comarques considerades 
des de aleshores com una regió metropolitana de Barcelona (RMB). Amb aquesta 
finalitat es redacta el Pla Director de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1966) que va 
permetre el descobriment d’una nova ciutat a una altre escala, assumint les extenses 
zones suburbanes. Aquest pla introdueix una precisió gràfica inèdita fins en aquell 
moment en tot l’àmbit espanyol. En front la crisi de la ciutat tradicional, el Pla director 
del 66 planteja arguments per un model sostenible, flexible en el temps i sense apel·lar a 
la densificació dels nuclis existents. Es destaquen tres aportacions urbanístiques d’abast 
supramunicipal: 

- La delimitació de l’àmbit de planejament, que no correspon solament a un criteri 
administratiu. La forma de l’àmbit queda subjecta a diverses variables, en 
especial al volum de desplaçaments laborals diaris. 
 

- Una estructura territorial fonamentada en la tipologia de nuclis urbans. Els 
nuclis s’organitzen segons polaritats de desenvolupament, d’estabilització 
demogràfica, d’estabilització d’activitat i de nova creació. 
 

- La consideració d’escenaris alternatius. Es plantegen cinc models possibles 
d’ordenació metropolitana: la “ciutat - territori” com un sistema dinàmic, 
múltiple i continu; un esquema integrat de transport i comunicació, la creació de 
dues ciutats paral·leles d’un milió d’habitants cadascuna i de tres ciutats 
satèl·lits. L’adhesió de Catalunya a l’Europa Occidental a través de dos eixos 
vertebradors, un litoral (Barcelona – Castelldefels) i un altre interior (Vallès – 
Penedès), i la definició d’un model de ciutat – regió basat en regional planning 
de Rubió i Turudí. 

El Pla director s’aprova al juliol de 1968, encara que de forma fragmentada. 
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Plànol 11: Pla director de 1966 
Font: Generalitat de Catalunya 

 

4.3.3. Pla General Metropolità (1976) 

 
El Pla General Metropolità de Barcelona (PGM 76) és un instrument amb una visió 
molt amplia, comprensiva i estructuradora de l’àrea metropolitana de Barcelona. Afecta 
a vint-i-set municipis i coincideix amb l’àmbit del Pla Comarcal del 53. Al 1974 és 
presenta la primera versió del PGM. La versió final s’acaba aprovant al 1976. 
El PGM manté alguns continguts del Pla Director del 1966, principalment el model 
general de l’estructura metropolitana i els centres direccionals, que són noves polaritats 
territorials amb usos especials previstos per potencia les interaccions urbanes. El PGM 
és un pla operatiu. El PGM aporta cinc instruments urbanístics per l’aplicació concreta i 
eficient dels objectius a llarg termini i en un àmbit supramunicipal: 
 

- Identificació entre zones i sistemes i implementació de l’estructura general i 
orgànica. A més, les dotacions tant públiques com privades es consideren com 
un sistema flexible per les necessitats emergents. Els sistemes són l’estructura 
del pla. 
 

- Vinculació a la xarxa d’infraestructures viàries a les zones. S’intenta contrastar 
una possible articulació territorial en front al urbanisme de la divisió zonal de 
l’espai. 
 

- Clara interpretació urbanística del sòl diferenciant entre: urbà, urbanitzable i no 
urbanitzable. A més es facilita la multiplicitat i mescla física d’aquells usos que 
són mútuament compatibles. 
 

- Codificació del sistema d’ordenació en tres sistemes bàsics, alineacions al viari, 
edificació aïllada en parcel·les i volumetria específica. 
 

- Implementació dels estàndards urbanístics mínims per l’ordenació de sectors i 
unitats de sòl.  
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Plànol 12: Sistema viari bàsic PGM de 1976 
Font: Generalitat de Catalunya 

 

4.3.4. Modificació del PGM de Sant Andreu – Sagrera (1996) 

 
El planejament aprovat el 1996 s’articulava en la delimitació d’uns sectors de 
desenvolupament en els quals es fixava l’aprofitament urbanístic i les directrius 
bàsiques d’ordenació com per exemple estructura general, àmbits d’implantació de 
l’edificació, espais lliures i equipaments, usos i altres. 
Concretament es delimitaven 10 sectors de desenvolupament d’iniciativa pública i/o 
privada, a banda de 2 actuacions menors i la concreció dels sector de Serveis Tècnics 
del Triangle Ferroviari. També calia l’aprovació d’un Pla Especial d’Infraestructures, 
que havia de concretar l’ordenació de l’estació i el seu entorn. 
Els 10 sectors de transformació suposaven una superfície total de quasi 100 hectàrees, 
amb una edificabilitat promig de 1,2 m2st/m2s, una distribució de sòls zonal d’un terç 
del total, i els destinats a cessions públiques, de dos terços globals: zona verda (27,9%), 
vials (30,9%) i equipaments (7,5%). Altres sistemes específics com serveis tècnics i 
ferroviari, tenien la seva edificabilitat atorgada directament als sistemes. 
Aquest document va tenir diversos ajusts en el seu procés de tramitació i, com veurem, 
fins al 2004 no es termina no s’aprova definitivament amb modificacions respecte 
aquest. 
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Sector Superfície Sostre Zonal 

màx. 
Zona 
Verda 

Viari Equipament 

Ia Colorants 75.291 90.349 44.083 13.449 63.182 18.382 
Ib Renfe - Colorants 110.072 132.086  46.267   
II Tallers Renfe 55.839 67.007 15.671 35.419 4.749  
III Defensa-Renfe 97.751 117.301 19.222 61.011 10.937 6.581 
IV Maquinista 299.751 302.000 139.203 31.748 97.262 31.543 
VII Sagrera 83.194 114.026 40.944 18.472 21.628 2.150 
VIII Rec Comtal 22.675 34.012 7.353 4.811 7.722 2.789 
IX Prim 178.208 240.580 44.266 46.327 79.215 8.400 
X Can Portabella 27.698 33.238 10.505 5.382 11.811  
XI Berenguer de P. 37.522 35.026 11.468 12.820 9.264 3.970 
 Total Sectors 988.006 1.175.626 332.715 275.706 305.770 73.815 

UA Guipúscoa 1.096 1.315 540 395 161  
AA Verneda – 

Guipúscoa 
1.218 6.066 1.218    

Total Altres 2.314 7.381 1.758 395 161 0 
Total Global 990.320 1.183.007 334.473 276.101 305.931 73.815 

Triangle Ferroviari Serv. 
Tècnic 

60.000     

Estació Renfe* Ferroviari 40.000     
Total Infraestructura  100.000     

*L’edificabilitat correspon a sostre complementari al de l’estació pròpiament 
Taula 3: Superfícies de Sectors de desenvolupament 
Font: MPGM Sant Andreu – Sagrera de 2004 

 
 
Aquest document centra esforços en que es respectin globalment les superfícies de 
sistemes previstes pel PGM de 1976. En aquest sentit, davant les previsions del PGM 
d’un 52,72% dels sector dedicat a sistemes i un 47,48% a zones, la modificació preveu 
el mateix percentatge dedicat a zones i sistemes. 
 

 PGM MPGM 
Sistemes (m2) 1.207.938 (52,72%) 1.214.760 (52,8%) 
Zones (m2) 1.089.739 (48,78%) 1.082.917 (47,13%) 
Total (m2) 2.297.677 (100%) 2.297.677 (100%) 

Taula 4: Classificació del sòl en zones i sistemes 
Font: MPGM Sant Andreu Sagrera 2004 
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Plànol 13: Sectors de planejament 
Font: MPGM Sant Andreu – Sagrera 2004 
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Els objectius d’aquesta Modificació 
 

- Creació d’un Parc Lineal. El corredor ferroviari permetia la transformació d’una 
important franja de sòl, entre el Nus de la Trinitat i el Nus de les Glòries, d’uns 
100-350 metres d’amplada, en un parc lineal estructurador del quadrant nord de 
la ciutat. Com a conseqüència, l’àrea nord de la ciutat es comunicava amb 
l’Eixample a través d’aquest nou element vertebrador de relacions urbanes, 
alhora que permetia la creació de sengles façanes a una àrea que sempre havia 
generat relacions de refús. 
 

- Eixos viaris d’estructuració urbana. El nou sistema viaria havia de tenir la doble 
funció d’eix de distribució urbana i de nexe entre els barris que en aquell 
moment es presentaven segregats per l’àrea ferroviària. El nou sistema es 
fonamentava en una doble via a cada banda del parc, amb possibles solucions de 
permeabilitat singular en determinats trams i encreuaments. 
 

- Nova Estació Ferroviària Nord. Aquest era un dels punts claus de la 
transformació, per quan es constituïa en el deslligador de l’àrea central de la 
proposta. La nova estació es plantejava com el major centre d’intercanvi de 
viatgers de la ciutat, per la qual cosa eren necessàries transformacions de les 
instal·lacions ferroviàries existents. 
 

- Àrea de Nova Centralitat a la Sagrera. Es concretava l’Àrea de Nova Centralitat 
prevista a la Sagrera. El planejament proposat concentra un gran nombre de 
fluxos urbans, afegits a aquells deguts a la tensió de l’estació. L’Entorn de la 
nova estació es preveia com un centre terciari amb concentració d’oficines, 
comercial i equipaments, i serveis que generarà la intermodalitat prevista a 
l’estació. 
 

- Continuïtat entre barris. El nou model suposava trencar les barreres històriques 
que han mantingut segregats als barris de Sagrera, Sant Andreu, Bon Pastor, 
Baró de Viver, Trinitat Vella i la part nord de Sant Martí. El projecte de 
transformació aprovat actua sobre la xarxa viària establint connexions entre els 
principals eixos cívics i funcionals de cada sector. També, complementant els 
seus teixits urbans amb noves peces que han de generar la continuïtat física i 
funcional entre barris. 
 

- Nova Indústria. El document plantejava la necessitat de mantenir uns equilibris 
en el qual l’activitat productiva era important, sempre que reuneixi condicions 
de salubritat i de compatibilitat amb les àrees residencials properes. Aquest 
objectiu va quedar al marge perquè a l’acord posterior excloïa de la proposta els 
sòls industrials. 
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- Equilibri d’Intensitats Edificatòries. Es distribueix de forma força uniforme les 
intensitats d’ús i d’edificabilitat entre els diversos sectors que composen el 
conjunt, encara que atenent a algunes singularitats del territori que es 
transformava. L’Objecte era aconseguir un equilibri urbà basat en tipologies 
edificatòries similars als barris existents. D’Altra banda, la distribució dels 
aprofitaments que facilitaria l’assignació de càrregues urbanístiques 
proporcionades per a l’execució de les infraestructures. 

El Pla de Millora Urbana del Triangle Ferroviari determinava les pautes de 
transformació per a l’àmbit delimitat entre el Carrer de Jaume Brossa, el passeig de la 
Verneda i les vies del tren. 
Aquest Pla proposava un nou vial que unia el Carrer de Jaume Brossa i el passeig de la 
Verneda, a més de la prolongació de la ronda de Sant Martí. En segon lloc, es proposava 
la reserva d’una zona verda paral·lela al passeig de la Verneda que completava el 
sistema d’espais lliures existent. Finalment, Transports Metropolitans de Barcelona va 
assumir la construcció d’una gran llosa que cobria les vies del tren i sobre la qual es 
construirien una coberta i edificis administratius. 
 

 
Plànol 14: Planejament del PMU del Sector Triangle Ferroviari 
Font: PMU del Sector Triangle Ferroviari 
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4.3.5. Pla Director del “Parc del Camí Comtal” (2012) 

 
L’objecte del Pla Director del Parc Lineal de la Sagrera - Sant Andreu a Barcelona és la 
redacció del document previ i comú als projectes d’urbanització i construcció que s’han 
de dur a terme per a aquest parc, a construir sobre les lloses que soterren les vies dels 
trens (rodalies i alta velocitat) i el viari en aquest tram de Barcelona. 

Antecedents del Pla 
 
El 10 de Novembre de 1998, la Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Transports del 
Ministeri de Foment, va firmar l’aprovació de l’ordre d’estudi de l’Estudi Informatiu 
“Línea de Alta Velocidad Madrid - Barcelona - Frontera francesa. Tramo: Aeropuerto 
de Barcelona - Hospitalet- Calle Mallorca”. 
El 17 d’abril de 2001 el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Barcelona varen firmar 
un protocol de cooperació, amb el compromís d’informar a la Generalitat de Catalunya, 
en el que les parts estudiarien l’esquema d’estació de la Sagrera més adequat sobre la 
base del model ferroviari proposat pel Ministeri de pas de la línea d’alta velocitat per 
Sants i la Sagrera. 
El 12 de juny de 2002 el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona varen arribar a uns acords i varen subscriure un conveni pel 
qual s’adoptava el model de dos nivells ferroviaris per a la Sagrera decantant-se per la 
solució de la línea d’alta velocitat pel carrer Mallorca. 
El juny de 2003 es constitueix el “Consorcio Alta Velocidad Barcelona”, format pel 
Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Es 
constitueix també la societat pública “Barcelona Sagrera Alta Velocidad, S.A.” (BSAV) 
en la que també s’integra el “Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” (ADIF). 
Entre els seus principals objectius està “la creació d’un corredor verd des del nus de la 
Trinitat fins al carrer d’Espronceda i relligar els espais verds existents o projectats a la 
Maquinista, Sant Martí, Prim..” 
En 2004 l’Ajuntament de Barcelona modifica el Pla General Metropolita per a adaptar-
lo als acords assolits pel Consorci i en el Protocol de cooperació. Aquets fets són un pas 
més cap a la solució final adoptada en el tram “La Sagrera – Nus de la Trinitat”. 
Aquesta modificació urbanística preveu tots els requeriments específics dels diversos 
sistemes funcionals que intervindran en l’àmbit de l’Estudi: Sistema ferroviari d’Alta 
Velocitat, Sistema de Rodalies i Regionals, Metro, un sistema viari compatible amb la 
nova trama urbana. 
El 23 de març de 2007, la Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Planificació aprova 
l’expedient d’Informació Pública i l’Estudi Informatiu Complementari “Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: La Sagrera-Nudo de la 
Trinidad. 
En el període 2007-2012 previ a la presentació del Pla Director del parc del Camí 
Comtal s’han aprovat els següents projectes de construcció en l’àmbit del Parc: 

- Proyecto de Construcción “La Sagrera – Nudo de la Trinidad. Sector Sagrera” 
aprovat pel president de Adif el 29 de juny de 2007 

- Proyecto de Construcción “La Sagrera – Nudo de la Trinidad. Sector Sant 
Andreu” aprovat pel president de Adif el 30 de juliol de 2007 

- Proyecto de Construcción de los Accesos a la Estación de la Sagrera aprovat pel 
president de Adif el 5 d’ocubre de 2009 
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- Proyecto de Construcción de la estructura de la Estación de La Sagrera aprovat 
pel president de Adif el 5 d’octubre de 2009 

- Projecte Constructiu de la urbanització viària de l’àmbit de Sant Andreu aprovat 
definitivament per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Barcelona el 19 de gener de 2012 

- Projecte Constructiu de la urbanització viària de l’àmbit de La Sagrera aprovat 
definitivament per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Barcelona el 19 de gener de 2012 

 
Mitjançant concurs públic restringit i amb lema de PARC DEL CAMÍ COMTAL, el 7 
de juliol de 2011, s’adjudica el contracte de la redacció del Pla Director i dels projectes 
d’urbanització i construcció de les fases 1ª, 2ª i 3ª del parc lineal de la Sagrera-Sant 
Andreu. 
 

Àmbit del Pla 
 
L’àmbit del Pla Director té una superfície de 332.298m2, des de el barri de la Sagrera 
fins al barri de Trinitat nova. Aquest àmbit delimita pel nord amb el passeig Santa 
Coloma, pel sud amb el carrer Espronceda, per l’est amb els carrers Ciutat d’Asunción, 
Ferran Junoy i Ronda de Sant Martí i a l’oest pels carrers del Clot, Josep Soldevila i 
Martin Luther King. El Pla Director es compon de 5 àmbits segons les fases d’execució 
i els diferents projectistes encarregats de la redacció del corresponent projecte 
constructiu: 
 
 

1.Sant Andreu (1r àmbit de construcció) 81.772 m2 
2.La Sagrera (2n àmbit de construcció) 95.981 m2 

3.Bac de Roda (3r àmbit de construcció) 47.808 m2 
4.Taller Talgo (4t àmbit de construcció) 36.722 m2 

5.Taller Integria (5è àmbit de construcció) 70.015 m2 

 
Figura 4: Àmbits del Pla Director 
Font: Pla Director Parc del Camí Comtal 

 
El planejament urbanístic vigent i en tràmit en l’àmbit del projecte el constitueixen els 
següents instruments, emmarcats quasi tots ells en la modificació del PGM de Sant 
Andreu- La Sagrera de 1996 i les successives modificacions complementàries. 
5- Sector Colorantes-RENFE SA.2 – Planejament general aprovat definitivament el 
12/12/1996 i planejament derivat aprovat definitivament el 23/03/2007 - PAU. 1.COOP 
en redacció i PAU. 2.COOP pendent. 
6- Sector Prim - Planejament general aprovat definitivament el 01/06/2010- PAU. 
1.COOP i PAU. 2.COOP pendents. 
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7- Sector Triangle ferroviari - Planejament general aprovat definitivament el 19/05/2004 
i planejament derivat aprovat definitivament el 18/11/2005 – PAU únic COOP 
aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació 12/03/2008 
8- Sector Entorn Sagrera – Planejament general aprovat definitivament el 19/05/2004 i 
planejament derivat aprovat definitivament el 30/11/2007- PAU. 1.COOP aprovació 
inicial i PAU. 2.COOP pendent. 
9- Sector RENFE talleres - Planejament general aprovat definitivament el 19/05/2004 i 
planejament derivat pendent. 
10- Sector Estació Sagrera - Planejament general en redacció- PAU. 1.COOP i PAU. 
2.COOP pendents. 
11- Sector Defensa-RENFE – Planejament general aprovat definitivament el 01/06/2006 
- PAU. 1.COOP en redacció. 
El planejament en vigor aplicable a la resta de superfície de l’àmbit del Pla director el 
constitueix el Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana, aprovat per la Comissió 
Provincial d’Urbanisme de Barcelona el 14 de juliol de 1976. 

 

 
Plànol 15: Sectors de planejament. Planejament de l’àmbit Sant Andreu- Sagrera 
Font: Barcelona Sagrera Alta Velocitat 

 

Objectius en la zona d’estudi 
 
El Camí Comtal uneix Mar i Muntanya, Naturalesa i Ciutat. El Camí Comtal 
proporciona l’experiència d’acostar la serra litoral al mar a través de la ciutat. S’ofereix 
una oportunitat única de peregrinació sense obstacles des de la naturalesa més salvatge 
dels propis Pirineus Catalans fins al cor de la seva capital. 
Aquest Camí verd que prové dels paisatges més abruptes de la regió, entra a la ciutat a 
través de la vall natural del Besòs, per a trobar continuïtat en el nou Parc del Camí 
Comtal a través d’un camí generós a l’ombra on hi caben vianants, bicicletes o 
patinadors que van descobrint els diferents ambients que el parc reflexa al seu pas per 
Sant Andreu i Sant Martí per a finalment conduir-lo a través del parc del Clot i els 
Jardins de la Ciutadella fins al mar. 
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Parc del Camí Comtal de Barcelona (PCCB) s’entén per tant com a un centre cultural 
obert al ciutadà i ben connectat als barris veïns alhora que ofereix exposicions, activitats 
recreatives i formatives sempre relacionades amb la ciutat i l’entorn natural en el que 
està assentada la ciutat. 
El Parc és un espai lineal de 4 km de llarg amb una amplada variable de entre 20 i 100 
metres i una superfície de unes 40 Ha. Des del Pla Director es proposa construir dos 
pols de gestió del parc, situats als extrems Nord i Sud més allunyats. Al sud, els espais 
de la Torre del Fang  i al Nord, una sèrie d’Edificis -Pavelló al llarg de l’Avinguda 
Santa Coloma. 
Tres nous centres neuràlgics urbans de gran activitat emplaçats dintre del parc, 
articularan els diferents paisatges entre sí. Es tracta de l’estació d’alta velocitat de La 
Sagrera, la ròtula d’unió entre les rambles Prim i Onze de Setembre que travessen la 
ciutat des de la muntanya fins el mar (on es situarà la Font Major), i l’estació de rodalies 
de Sant Andreu. Són tres nodes urbans ubicats en els punts d’inflexió dels diferents 
ambients del parc, que, a més a més d’actuar com a llocs de captació de fluxos de 
persones des de on s’aportaran les majors quantitats de visitants al parc, faran de 
frontisses paisatgístiques de transició entre els diferents paisatges mencionats. 
 
3. L’eix social Pegaso – Sant Martí 
4. Les rambles Onze de Setembre i Prim 
5. L’eix cultural de Fabra i Coats 
6. Els Fòrums de Sant Andreu – La Maquinista 
7. L’eix de patrimoni GATEPAC 

 
Figura 5: Eixos cívics del Parc 
Font: Pla director Parc del Camí Comtal 
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Figura 6: Recreació del Parc al barri de Sant Andre 
Font: Pla director Parc Camí Comtal 
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4.3.6. Modificació del PGM a l’àrea del Nucli antic del barri de Sant Andreu (2013) 

 
Des del PGM del 1976 ha estat l’única eina de transformació del territori de Sant 
Andreu fins al desembre del 2011, quan l’Ajuntament decideix reactivar el barri amb 
una Modificació del PGM. Tot i ser una modificació que està en procés el tràmit 
urbanístic, és d’especial interès per la necessitat de la conservació del nucli antic de 
Sant Andreu. 
L’objecte de la MPGM serà la d’establir les determinacions urbanístiques adequades per 
garantir la preservació dels valors propis del nucli històric i tradicional i alhora 
promoure la seva renovació amb les condicions adequades d’accessibilitat, serveis i 
dotacions. 

Àmbit de la MPGM 
 
Aquest pla abasta l’espai corresponent al centre històric de Sant Andreu. L’àmbit està 
centrat en els sòls que el planejament vigent qualifica de zona de casc antic (clau, 12) 
però també inclou altres illes edificables del seu entorn que el PGM va qualificar com a 
zones en densificació en coherència amb la seva continuïtat urbana i funcional. 
La forma urbana del teixit caracteritza clarament l’àmbit del pla que discorre 
aproximadament pels carrers d’ Avinguda Meridiana, Concepción Arenal, Rambla de 
Fabra i Puig, Rovira i Virgili, Santa Coloma, Segre, Cinca, Segadors, Santa Marta, Gran 
de Sant Andreu, Tramuntana, Grau, Drago, i Agustí i Milà. Aquesta delimitació se situa 
dins del barri anomenat de Sant Andreu en la delimitació vigent de barris de la ciutat. 
Tot i formar part del barri de Sant Andreu s’han exclòs de l’àmbit de la MPGM les illes 
i els sòls que ja tenen un ordenament urbanístic propi o que no tenen un teixit de casc 
antic característic. En aquest sentit no forma part de l’àmbit el sector d’equipaments de 
les antigues Casernes de Sant Andreu i les illes de l’eixample a l’entorn del Passeig de 
Torras i Bages a l’extrem nord. 
El pla es va formular des d’una anàlisi general i una avaluació dels paràmetres 
urbanístics principals que conformen el barri. 
L’àmbit del pla se situa en una clara orientació nord sud entre el vell corredor ferroviari 
dels FFCC del Nord a la banda de ponent i el canvi topogràfic que representava 
antigament el traçat del rec Comtal a la banda de llevant. A mig camí entre ambdós 
discorre el traçat del carrer Gran de Sant Andreu que ha representat l’eix central de 
creixement urbà de tot el barri. 
El traçat de l’avinguda de la Meridiana sobre l’antic traçat del ferrocarril del nord i a 
llevant la línea ferroviària MZA (Madrid, Zaragoza, Alicante) amb la ubicació de 
l’estació de la Sagrera i de Sant Andreu van delimitar i aïllar el barri. Efectivament, 
l’estació ferroviària de mercaderies de la Sagrera i més al nord la ubicació dels tallers de 
la Maquinista Terrestre y Marítima van configurar a la banda de llevant del barri de 
Sant Andreu durant els darrers 80 anys una plataforma d’activitats ferroviàries en 
aquesta banda que han condicionat el seu desenvolupament. 
 

Objectiu de la proposta de MPGM 
 
L’objectiu primer de la MGPM és la conservació i revitalització del nucli històric i 
tradicional del barri de Sant Andreu. 



Anàlisi urbanística i proposta de millora del barri de Sant Andreu de Palomar 

 

52  

 

La proposta de pla que ha de permetre la preservació i conservació del nucli antic de 
Sant Andreu compleix els criteris següents: 

- Determinar els elements, edificacions o conjunts amb valors més rellevants a fi 
d'establir els mecanismes de protecció més adequats bé a través de la regulació 
normativa de pla. 
 

- Fomentar la rehabilitació, com a eina bàsica per a la preservació del teixit 
històric i tradicional del nucli antic de Sant Andreu. 
 

- Detectar i corregir amb les mecanismes adients, els desajustos existents entre la 
realitat consolidada i el planejament derivats de les afectacions d'alineacions o 
per la reserva de sòls destinats a altres sistemes no executades, que esdevinguin 
innecessàries. 
 

- Establir, dins del marc de la regulació general del PGM, les normes de regulació 
de l'edificació concretes que permetin una millor adequació a les característiques 
específiques de la morfologia i tipologia del teixit consolidat. 
 

 
Les principals afectacions viàries se situen sobre els eixos següents: 

- El carrer Gran de Sant Andreu 
- Carrer Campeny 
- Carrer Sòcrates – Parellada 
- Eix de Pare Secchi i carrer d’Irlanda 
- Prolongament del carrer Bascònia 
- Carrer Riera de Sant Andreu – Carrer de Sant Adrià 
- Carrer d’Agustí Milà 

 
Totes aquestes afectacions han anat provocant la progressiva substitució del teixit 
tradicional, motivada en molts casos per les majors expectatives edificatòries atorgades 
pel PGM derivades d’una major amplada viària. La substitució del teixit es produeix, en 
general, amb implantacions edificatòries diferents tant pel que fa a la tipologia, com a la 
grandària de les promocions. És per això que aquesta substitució sovint va 
acompanyada per agregacions del parcel·lari original, que comporten com a 
conseqüència afegida la transformació de la trama urbana originària. Per altra banda, les 
majors alçades derivades de la major amplada d’aquests eixos produeixen també 
conflictes de relació en els punts de contacte amb la resta de fronts de l’illa amb que 
confronten. 
La proposta de MPGM valora la vigència, com l’oportunitat de mantenir o no aquestes 
afectacions des de la perspectiva funcional viària i de la mobilitat, atès que tenen 
incidència real sobre el teixit tradicional i cal donar una resposta adequada als 
requeriments de mobilitat i accessibilitat del barri. 
També es revisen, les afectacions de sòls com a sistemes per a la creació de nous espais 
lliures i equipaments i les àrees de transformació, clau 17, encara no executades. 
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En quant als espais lliures, determina quina és l’estructura urbana i de relació entre els 
espais lliures actuals i quines mancances tenen per establir una xarxa cívica i d’espais 
lliures més adequada. Igualment s’avaluen l’estructura d’equipaments i dotacions i 
l’abast dels seus serveis i concreta les necessitats. 
L’ordenació del sòl és una altra part important, tot i que el PGM va qualificar una part 
important del nucli històric de Sant Andreu com a zona de nucli antic, clau 12, també en 
formen part alguns eixamples menors del segle XIX planificats i consolidats sobre les 
mateixes traces parcel·làries i amb la mateixa estructura edificatòria que el nucli antic, 
que han estat recollits, en tot o en part, pel PGM com a zona de densificació urbana, 
clau 13. Aquesta diferent qualificació comporta també certes diferències en la regulació 
de determinats paràmetres d’edificació. 
Per altra banda, el PGM va assignar les claus 12 i 13 amb una regulació única sobre tot 
l’ampli territori plurimunicipal que abasta. Es tracta d’unes regulacions generalistes que, 
en determinats indrets com és el cas de Sant Andreu, no s’acaben d’adaptar a les 
característiques del teixit consolidat. 
 

Punts de partida de la proposta 
 

- L’estudi dels requeriments d’accessibilitat i la mobilitat en l’àrea d’estudi i, 
d’acord amb aquest, la ponderació crítica del conjunt d’afectacions viàries del 
PGM. 
 

- L’anàlisi del espais lliures existents i els proposats pel PGM i de la seva 
estructura urbana i de relació, així com la seva valoració quantitativa i 
qualitativa d’acord amb els requeriments del barri. 
 

- L’estudi de l’estructura actual de tot el sistema d’equipaments i dotacions, i de 
l’abast dels seus serveis, per tal de concretar les necessitats del barri. 
 

- L’estudi de les característiques del teixit tradicional consolidat que permetin 
detectar tant aquells elements, edificis i/o conjunts amb valors propis al barri que 
podrien ser objecte d’una proposta d’inclusió amb el catàleg, com destriar 
quines són les pautes comunes d’edificació susceptibles de ser recollides a través 
d’una regulació normativa del pla adaptada a les seves característiques 
morfològiques i tipològiques. 
 

- L’establiment i ajust dels actuals paràmetres de regulació edificatòria d’acord 
amb el conjunt de criteris i consideracions que s’han esmentat. Aquest ajust de 
la normativa cercarà el foment del manteniment de l’estructura urbana del teixit 
edificat amb les especificacions necessàries que hauran de complir les 
intervencions que es duguin a terme sobre l’edificació. Els elements bàsics 
d’aquesta ordenança establiran entre d’altres qüestions els criteris de regulació 
sobre la determinació de les alçades edificatòries, sobre el gra parcel·lari, sobre 
les fondàries edificables i altres aspectes que ajudin a preservar el paisatge urbà 
del barri. 
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Figura 7: Foto-plànol de la delimitació de l’àmbit  
Font: Ajuntament de Barcelona 

 
Instrument urbanístic Objectius 
Pla d’ordenació de 
Barcelona (1953) 

- Ciutat jerarquitzada pel desenvolupament de 
nuclis independents 

- Política de descentralització 
- Protecció del paisatge, patrimoni i espais lliures 

Pla Director de l’Àrea 
Metropolità de Barcelona 
(1966) 

- Delimitació de l’àmbit de planejament 
- Estructura territorial de tipologia de nuclis 

urbans 

Pla General Metropolità 
(1976) 

- Identificació entre zones i sistemes 
- Vinculació a la xarxa d’infraestructures viàries a 

les zones 
- Diferenciació entre sòl urbà, urbanitzable i no 

urbanitzable 

MPGM Sant Andreu-
Sagrera (1996) 

- Creació d’un parc lineal 
- Eixos viaris d’estructuració urbana 
- Nova estació ferroviària 
- Àrea de nova centralitat a la Sagrera 
- Continuïtat entre barris 
- Equilibri d’intensitats edificatòries 

Pla Director del Parc del 
Camí Comtal (2012) 

- Donar continuïtat 
- Centre cultural obert 

MPGM nucli antic de 
Sant Andreu (2013) 

- Determinar edificacions més rellevants 
- Fomentar la rehabilitació 
- Corregir els desajustos existents 
- Establir normes de regulació edificatòria 

Taula 5: Resum dels instruments urbanístics 
Font: Elaboració pròpia 
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5. Classificació de les actuacions 

previstes 
 
 
Un cop conegudes les propostes i previsions urbanístiques en la zona d’estudi, a través 
dels Plans respectius, és important contrastar-los per conèixer a fons la realitat actual del 
Nucli antic. Aquest és l’objectiu d’aquest capítol. 
Per poder contrastar els objectius amb les actuacions previstes de manera clara i 
llegible, s’han avaluat les actuacions previstes a la zona amb complementació de 
fotografies i dades complementàries. 
 

 
Plànol 16: Delimitació de la zona de les actuacions 
Font: MPGM a l’àrea de Nucli Antic Sant Andreu 
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5.1. Propostes d’actuació al Nucli Antic de Sant Andreu 

5.1.1. Teixit edificatori 

 
El nucli antic tradicional de Sant Andreu es va desenvolupar d’una forma molt 
compacta en illes de tipus rectangular amb una estructura de la divisió de sòl en 
parcel·la estreta i molt repetida. El període d’expansió inicial va estar molt concentrat i 
vinculat especialment al desenvolupament industrial de finals del segle XIX i principis 
del segle XX. Aquest fet va provocar unes pautes de construcció habituals i 
característiques. La repetició d’elements constructius i la utilització d’estructures 
edificatòries semblants va produir uns ritmes edificatoris que avui encara es reconeixen. 
El teixit urbà nucli antic de Sant Andreu es distingeixen dues formes de creixement i de 
desenvolupament ben diferenciades. D’una banda les illes de cases que es conformen al 
llarg del carrer Gran de Sant Andreu i de l’altre la resta del teixit situat entre l’Avinguda 
Meridiana i el carrer Segre. 
L’eix corresponent al carrer Gran en la direcció nord sud es caracteritza per: 

- Illes rectangulars allargades en la direcció del carrer Gran, amb una dimensió 
d’amplada d’illa entre els 30 i 50 metres i llargades d’illa variables que poden 
arribar en alguns casos als 100m. 
 

- Estructura parcel·lària en espina de tal manera que les parcel·les es disposen 
ortogonalment al carrer i s’ocupen amb edificacions amb cos de major alçada 
alineat a carrer i un segon cos edificat alineat al front posterior. 
 

- Parcel·les que van de carrer a carrer i mantenen el doble front i parcel·les que 
s’han fragmentat per a cadascun dels fronts. Les parcel·les que mantenen el 
doble front només suposen aproximadament una quarta part del total. 

 
El conjunt del teixit situat entre el carrer Gran de Sant Andreu i l’avinguda Meridiana es 
caracteritza per: 

- Illes de cases rectangulars i allargades amb una orientació dominant nord o sud, 
amb una dimensió d’amplada variable encara que amb un promig dominant 
situat entre els 45 a 50 metres i una dimensió de llargada també variable però 
amb un clara mitjana situada entre els 80 i 100 metres. 
 

- Estructura parcel·lària on les parcel·les, la gran majoria de dimensió estreta, es 
disposen de forma majoritària en la direcció nord sud i donen, per tant, com a 
resultat una clara dominància dels fronts edificats orientats o bé al nord o bé al 
sud. 
 
 

- Àmbits parcel·lats a l’entorn de les places de les Palmeres, de Nadal o del 
Mercadal que es conformen de mode especial amb unes parcel·les que adeqüen 
la seva orientació per donar front als quatre costats de les places. 
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Seguidament es descriuen les tipologies i les propostes de protecció i regulació de la 
pla: 
 
 
 

 
 
 
 
Plànol 17: Localització de les propostes de protecció. 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Es proposa qualificar tipologies de zona de nucli antic tradicional clau 12. Cal fomentar 
el manteniment de l’estructura parcel·lària i la façana amb les característiques que 
recuperin el to original. Promoure’n la rehabilitació. 
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- Casa de planta baixa: Cases d’una planta única de principis del primer quart de 
segle XX 1920-1930 amb porta centrada i dues finestres a la façana. 
Generalment amb pati interior. 

 
 
Passatge de Sòcrates, 8-12 

 
Fotografia 5: Carrer Sòcrates 
Font: Elaboració pròpia 

 
- Casa de cos bàsica: Cases d’estructura senzilla producte de parcel·lacions 

lineals de finals de segle XIX. No tenen cap ornamentació, els materials 
constructius són simples i sols tenen una petita cornisa de remat a l’alçada de la 
coberta. Tenen en origen 3 obertures, 2 en planta baixa i una amb un petit balcó 
a la planta primera. Són en general d’ús unifamiliar en origen. 

  

1 
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Carrer Collegats, 7-17 
 

 
Fotografia 6: Carrer Collegats 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
 
Carrer del Vallès, 31-41 

 
Fotografia 7: Carrer del Vallès 
Font: Elaboració pròpia 

2 
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Carrer Rubén Dario, 15-53 

 
Fotografia 8: Carrer Rubén Dario 
Font: Elaboració pròpia 

 

 
Fotografia 9: Carrer Rubén Dario 
Font: Elaboració pròpia 
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- Casa de cos menestral: És una variant de la casa de cos bàsica també de finals 
del segle XIX. Hi ha construccions similars amb 2 obertures una a planta baixa i 
una amb balcó a la planta primera. En aquests casos són construccions que la 
principal diferència és en planta baixa que tenen un portal més ample i amb 
alçades de les plantes una mica superiors en especial la planta baixa a causa de 
l’ús menestral i artesanal de la peça de la planta baixa. 

 
 

Carrer de les Monges, 15-25 

 

5 
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Fotografia 10: Carrer de les Monges 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
 
Carrer de Sant Hipòlit, 23 

 
Fotografia 11: Carrer de Sant Hipòlit 
Font: Elaboració pròpia 

 
- Casa de cos benestant: És una variant posterior de la casa de cos bàsica que podríem 

situar a principis del segle XX 1910-1920 amb uns materials d’acabats més treballats i 
alguns ornaments en les obertures i estucats senzills. 

 
 
 
Plaça de les Palmeres, 1-5 

 
Fotografia 12: Plaça de les Palmeres 
Font: Elaboració pròpia 
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Carrer de Recesvint, 19 

 
Fotografia 13: Carrer de Recesvint 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
 
Carrer de les Tres Creus, 1-19 

 
Fotografia 14: Carrer de les Tres Creus 
Font: Elaboració pròpia 
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Fotografia 15: Carrer de les Tres Creus 
Font: Elaboració pròpia 

 
- Casa tradicional: Es tracta de construccions amb un major nivell d’acabats. Presenten 

ornaments que emmarquen les obertures, cornises, brancals sobresortints, algunes amb 
estucats o petits esgrafiats, remats de façana en coberta amb petits motius escultòrics, balcó 
amb barana de ferro de forja treballada. Generalment són unifamiliars en origen. 

 
 
Carrer Gran de Sant Andreu, 186-190 

 
Fotografia 16: Carrer Gran de Sant Andreu 
Font: Elaboració pròpia 
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- Edifici de renta tradicional: Es tracta d’edificacions de major dimensió. Tenen planta 
baixa i dues, tres o quatre plantes, destinades a habitatge plurifamiliar. 

 
 
 
Carrer Gran de Sant Andreu, 16 

 
Fotografia 17: Carrer Gran de Sant Andreu 
Font: Elaboració pròpia 

 

5.1.2. Carrers singulars 

 

Trams del Carrer Gran de Sant Andreu 
 
Des de punt de vista del recorregut i en relació amb l’encreuament amb carrers transversals 
importants, dins del carrer de Sant Andreu podríem distingir 5 trams. Es passen seguidament a 
descriure aquests trams amb base a la seva secció viària i a la continuïtat de la seva alineació. 

- Primer tram . Tram comprès entre el carrer de Rovira i Virgili fins a la Rambla de Fabra I 
Puig. L’alineació vigent amb una secció viària entre 16m i 17,80m d’amplada, està 
pràcticament consolidada, i són escasses les finques que resten amb alineació antiga. Es 
tracta d’un tram bastant homogeni quant a alçades (sobretot al tram proper al passeig de 
Fabra i Puig) i quant a la imatge urbana. Gran part de les edificacions han estat 
substituïdes. De les dues façanes del carrer, la de ponent és la que conserva més 
edificacions originals i on s’hi conserven més parcel·les antigues, tot i que la majoria són 
agrupacions de parcel·les. 
 

- Segon tram. Tram comprès entre la Rambla de Fabra i Puig fins a la Riera de Sant 
Andreu. Ambdós fronts són molt uniformes, es conserven bona part dels fronts de les cases 
tradicionals pràcticament inalterats, conservant l’alçada i la parcel·lació estreta. A la banda 
de ponent pràcticament tot el front està afectat de vial, mentre que a la de llevant les 
edificacions tenen alineació contínua llevat del tram de l’illa Fabra i Coats i una altra petita 
excepció, on hi resten intercalades edificacions amb alineació antiga i edificacions amb 

11 
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alineació del PGM. A la façana de llevant hi ha agrupacions de parcel·les més grans amb 
substitucions molt modernes. Això implica que els ritmes a una banda i a l’altra del carrer 
siguin molt diferents. 
 

- Tercer tram. Tram comprès entre la Riera de Sant Andreu i el carrer Malats. Aquest és el 
tram més complex ja que abasta l’espai històric més central del barri amb edificacions 
antigues i de qualitat i està en contacte amb espais urbans significats com la plaça del 
Comerç i la plaça de Mercadal. S’afegeix a més a més una clara discontinuïtat de 
l’alineació per la seva intermitència en ambdós fronts. L’alineació de PGM afecta major 
superfície de parcel·la a la banda de ponent que a la banda de llevant. Conseqüència d’això 
és el tram on hi ha més reculades de tot el carrer, i on aquestes, de l’ordre de 5m., tenen 
una fondària més gran respecte de les alineacions antigues. Com al tram anterior, les 
agrupacions més grans es troben a la banda de llevant. En aquest tram també és on hi ha 
més edificacions amb alineacions diferents a la planta baixa i a les plantes superiors on 
s’enretira a l’alineació del PGM o similar. 
 

- Quart tram . Tram comprès entre el carrer de Malats i el carrer d’Agustí Milà. Aquest 
tram és en el que el carrer que fa la inflexió en la seva orientació, perd la linealitat 
dominant i forma un espai còncau. L’alineació dominant ja és la corresponent a la del 
PGM però es mantenen edificacions en determinats extrems de les illes que mantenen les 
alineacions antigues. En aquest tram es poden apreciar grans agrupacions de parcel·les. 
 

- Cinquè tram. Tram comprès entre el carrer d’Agustí Milà i el carrer de Campeny. 
L’alineació del PGM amb una amplada de 17,50m està pràcticament consolidada i resten 
escasses edificacions amb alineació antiga. En aquest tram el carrer presenta un paisatge 
urbà molt diferent del corresponent als trams més centrals. 
 

 
Figura 8: Divisió per trams del carrer Gran de Sant Andreu 
Font: Elaboració pròpia 
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Actualment el carrer Gran de Sant Andreu presenta, tot depenen del tram que s’analitzi, fortes 
discontinuïtats en les alçades de les edificacions. Aquesta discontinuïtat és el resultat de 
l’aplicació de les diferents ordenances que hi ha hagut des de finals del segle XIX en les 
edificacions que s’han anat substituint amb la intercalació d’edificacions que no s’han substituït i 
que mantenen les alçades antigues. 
 
La proposta de planejament es basa fonamentalment, en la preservació del teixit tradicional del 
nucli antic de Sant Andreu. Per tant no altera de forma substancial l’estructura urbana actual del 
barri. 
La línea estratègica serà la de reforçar i millorar l’eix cívic de Gran de Sant Andreu com a centre 
de barri i element que articula els equipaments i espais més significatius i representatius del barri. 
En relació amb les afectacions per realineació al carrer Gran de Sant Andreu, la proposta respon al 
tractament del carrer Gran de Sant Andreu com un espai amb dimensió discontínua i per tant es 
proposa una alineació no unitària. Es proposa donar valor a les diferents situacions que es donen 
en els seus diferents trams. Es diferencien les propostes segons trams i situacions. 

- Es diferencia el tram central comprés entre el Passeig de Fabra i Puig i el carrer de Santa 
Marta. Per aquest àmbit central, d’una banda es reconeix el valor urbà dels trams o 
fragment de carrer amb amplada de carrer més estreta pel seu valor paisatgístic tradicional. 
Es proposa reconsiderar les afectacions per alineació en aquests trams on les edificacions 
aporten valor i paisatge urbà tradicional. D’altra banda es reconeix per a la resta dels trams 
de l’àmbit central una amplada genèrica de mida major seguint l’amplada i les 
característiques de les edificacions dominants. 
 

- Per a la resta dels trams del carrer Gran de Sant Andreu situats als extrems de l’àmbit es 
proposa el manteniment dominant de l’amplada major tot recollint les alineacions dels 
edificis protegits. 
 

- Per al carrer de l’Ajuntament es reconeix el valor urbà de l’espai de carrer amb amplada 
estreta i es desafecta el conjunt del front edificat situat entre la plaça del Comerç i la plaça 
Orfila. 

 

5.1.3. Equipaments 

 
La MPGM incorpora els sòls per a poder ubicar els equipaments que són els següents: 

- Un centre obert de 600 m2 de sostre, un casal d’infants i ludoteca de 600 m2 i un casal de 
joves de 300-450m2. La MPGM preveu ubicar aquestes dotacions a la illa situada entre el 
carrer del Pont i el carrer del Cinca, sobre uns sòls on el PGM ja hi preveia la qualificació 
d’equipament però amb una geometria diferent. La nova delimitació dels sòls 
d’equipament en aquest indret s’ajusta millor a l’entorn per tal que el nou edifici tingui una 
millor relació amb l’edifici tant singular de l’església de Sant Andreu del Palomar. 
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- Una residència assistida per a gent gran i centre de dia de 3.000 m2 de sòl i entre 5.000 i 
6.000 m2 de sostre. La MPGM preveu ubicar aquest equipament en l’entorn de Can Fabra, 
al carrer Doctor Balarí i Jubany, en uns sòls que estaven qualificats de clau 7 i clau 17/7 
pel planejament anterior vigent. 
 

Tanmateix, la MPGM deriva a la redacció d’un Pla Especial Urbanístic per a la concreció 
d’ambdós equipaments per tal de poder-los definir amb major detall. 
També, la MPGM ajusta les qualificacions d’equipament a la realitat existent, ja sigui desafectant 
edificis amb habitatges que estaven qualificats d’equipament així com en el cas contrari, és a dir, 
qualificant d’equipament edificacions amb usos d’equipament que no tenien la qualificació 
corresponent. 
Els sòls amb habitatge que s’han desafectat d’equipament es localitzen a la Rambla Fabra i Puig, a 
l’entorn Teatre Sant Andreu i a l’entorn de la Plaça Can Fabra amb el carrer d'Otger, mentre que 
els equipaments que s’han incorporat com a resultat de reconèixer sòls amb ús d’equipament són 
el Centre Cívic de Sant Andreu, l’Hotel d’entitats Can Guardiola i l’Agencia Tributaria de Sant 
Andreu. 
Edificacions desafectades de sòl d’equipament: 

- Carrer Otger 
 

- Passeig Fabra i Puig / Neopàtria 

 
En ambdós casos es tracta de grups d’habitatges unifamiliars que estaven afectats com a reserves 
de sòl d’equipament. Es proposa la seva desafectació per la seva unitarietat i el caràcter tradicional 
de conjunt que aporten al seu entorn. En el cas del carrer Otger es reposa la reserva en el colindant 
front del carrer del Doctor Balari i Jovany, i en el cas del Passeig de Fabra i Puig es considera que 
la gran illa i la reserva d’equipament a l’entorn del centre cultural del SAT té una dimensió 
suficient. 
 

5.1.4. Transport i mobilitat 

 
En matèria de mobilitat es preveuen doncs els següents criteris d’intervenció: 

- Reforçar les xarxes d’accessibilitat local de vianants I bicicletes, tot consolidant la política 
de pacificació del transit a l’interior de la trama urbana del nucli antic (carrers de 
plataforma única, zones i eixos de vianants, zones 30, restricció del trànsit de pas...). 
 

- Millorar les connexions amb els barris de l’entorn i la resta de la ciutat i amb el nou 
sistema viari. 
 

- Reduir el trànsit de pas per l’interior del nucli antic, en coherència amb la planificació i 
millora de l’ estructura viària de tot el sector 
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5.1.5. Qualifiació urbanística 

    
Les actuals qualificacions majoritàries dins de l’àmbit són les zones de nucli antic i les zones de 
densificació urbana semi intensiva. La zona de nucli antic se situa entre el carrer Gran de Sant 
Andreu i l’avinguda Meridiana i el carrer de Concepció Arenal llevat de l’àmbit situat entre el 
carrer de Pare Secchi i el carrer de les Monges. La zona de densificació urbana semi intensiva 
abasta aquestes illes del barri situades entre el carrer de Pare Secchi i el carrer de les Monges, La 
mateixa zona qualifica el teixit situat entre el recinte de Fabra i Coats i el carrer de Pare Manyanet, 
i les illes perimetrals que donen front als carrers de major amplada del barri. Aquesta diferent 
qualificació zonal ha provocat contrastos excessius en termes edificatoris en nombrosos indrets. 
La MPGM proposa ajustar alguns del límits zonals per adequar-los millor al reconeixement dels 
teixits edificats. Per tant en relació amb les zones edificables es proposa: 

- Com a principi general adequar els límits de les qualificacions atenent a la coherència dels 
fronts edificats dels carrers i de les seves característiques edificatòries més que no pas a la 
qualificació homogènia de les illes. 
 

- Mantenir les qualificacions de zones de densificació urbana semi intensiva (clau 13b) en 
les illes o part de les illes situades en indrets perimetrals que donen front als carrers de 
major amplada o que ja estiguin consolidades majoritàriament amb edificacions recents. 
 

- Qualificar de zona de casc antic de Sant Andreu illes o part d’illes qualificades 
anteriorment com a zones de densificació urbana per tal d’adequar-les millor al teixit 
existent i afavorir la preservació de la seva fisonomia actual. Es proposa aquesta 
qualificació per a gran part de les illes que conformen l’àmbit del pla. A tal fi es tenen en 
compte de manera prioritària, l’actual estructura parcel·lària, amb parcel·la estreta 
característica, el règim de titularitat, de tipus vertical, i el tipus edificatori, edificacions de 
planta baixa i una o dues plantes majoritàriament, llevat de casos puntuals i del cas del 
carrer Gran de Sant Andreu on algunes de les edificacions tenen un major nombre de 
plantes. 
 

- Qualificar de zona 12sa els teixits anteriorment així qualificats. 
 

- Qualificar de zona 12 (p) totes les finques que contenen elements que formen o han de 
formar part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg del Districte de Sant 
Andreu. 
 

- Mantenir la qualificació de les zones de conservació de l’estructura urbana i edificatòria 
(clau 15) i de les zones 15(p) que així estiguin qualificades. 
 

- Qualificar també com a zones de conservació de l’estructura urbana i edificatòria (clau 15) 
de les edificacions amb tipologia tradicional que es desafecten i que estaven afectades de 
forma general de sistema viari. 
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Regulació edificatòria 
 
La proposta de pla preveu una regulació precisa de les fondàries edificables, en funció dels 
habituals criteris de corona edificatòria de la illa però adaptats a la realitat física i als criteris 
indicats per a les respectives zones i per a les ordenances tipus. D’aquesta manera s’indiquen: 

- El nombre de plantes edificables per a cadascun dels fronts de façana. 
 

- Les fondàries genèriques de l’illa. 
 

- Els límits edificables en cadascun dels front edificables. 
 

- Els espais del pati interior d’illa que no són edificables. 
 

- En els casos de tipologies a mantenir, els límits actuals de les construccions i els espais 
lliures actuals no edificats de les parcel·les. 
 

En relació amb el nombre de plantes també es precisen en funció de l’habitual amplada real del 
carrer però es té en compte en alguns casos el nombre de plantes dominant en el tram de carrer que 
es regula. 
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5.2. Propostes Camí Comtal 
 
El nucli de Sant Andreu envolta la primera fase de construcció del parc del Camí Comtal. El 
context urbà a l’entorn del parc en aquesta zona és molt diferenciat segons el sector en el que ens 
trobem. Així, en el sector del costat muntanya del parc (Oest), es situa el nucli històric de Sant 
Andreu, el qual, a través d’una sèrie de places públiques es connecta a la trama medieval de la 
ciutat amb la nova estació de tren de Sant Andreu, projectada a escassos metres de l’antiga, dintre 
de l’àmbit del parc. En els extrems d’aquest sector, limitant encara amb el costat muntanya del 
parc es troba l’eixample del d’actuació al Parc del nucli històric de Sant Andreu. En el sector del 
costat mar (Est) es presenta una zona urbana poc consolidada, formada de nord a sud per el centre 
comercial La Maquinista, un dels centres comercials amb més èxit de la ciutat, el parc de La 
Maquinista, una zona industrial l’enderrocament de la qual està pendent de projectes 
d’urbanització municipals i finalment el triangle ferroviari, una estació d’autobusos en espera de 
reubicació i lloc d’emplaçament de la futura torre icònica de l’arquitecte Frank O. Ghery, al 
conegut Triangle Ferroviari. 
En el cas de Sant Andreu, la topografia del Parc del Camí Comtal varia molt en funció del sector. 
Així, el sector del costat muntanya (Nord-est) delimitat per la Rambla Onze de Setembre i el 
carrer Sant Adrià, anomenat Tapís de Sant Andreu, conté una topografia abrupta i elevada respecte 
al nivell del carrer degut al coll d’ampolla que es forma per l’estret espai disponible que ha fet que 
els túnels rodats i ferroviaris s’hagin construït en varis nivells en aquesta zona. No obstant això, en 
el següent sector delimitat pels carrers Sant Adrià i Palomar, les lloses del túnels deixen en general 
un topografia escalonada cap al costat mar a mode de grans bancals, amb un salto topogràfic que 
va in crescendo des de la nova estació de Sant Andreu cap al carrer Joan Torras. 

 
Figura 9: Sectors del Parc del Camí Comtal 
Font: Elaboració pròpia  

 
Els sectors exclusius de la zona d’estudi són el Tapís i l’Horta de Sant Andreu que s’explicaran a 
continuació. 
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5.2.1. Sector Tapís de Sant Andreu 

 
El tapís de Sant Andreu s’estén al llarg del talús generat per les lloses subterrànies del costat 
muntanya del parc (oest) en la zona que va des del nou Passeig de l’Estació (Carrer Sant Adrià), 
donant la benvinguda als passatgers de l’estació de Sant Andreu, fins a la plaça de la Font Major, a 
la desembocadura de la rambla Onze de Setembre, des d’ on s’ofereix una perspectiva a distancia 
del tapis: 
Des del punt de vista tècnic, el Tapís de Sant Andreu es tracta d’un talús provocat per la diferencia 
de cota entre la part superior de les lloses dels túnels recrescudes sobre el nivell del carrer sobre el 
que es disposen una sèrie de rampes accessibles des de cada carrer que desemboca en aquest 
sector. Les rampes del talús, seran a més a més llocs de contemplació del propi tapís. El Camí 
Comtal culminarà aquest talús per a donar pas a una superfície plana possible en el costat mar 
d’aquest sector. 
Des del punt de vista de la narrativa conceptual, el Tapís de Sant Andreu es l’aparador floral que 
el parc oferirà cap al nucli urbà de Sant Andreu gràcies a la perspectiva que es produeix des dels 
carrers de la ciutat del costat muntanya cap al sector. Aquest aparador floral es formalitza en 
forma de tapís, recordant el llegat industrial tèxtil de la propera Fabra i Coats, símbol de la 
prosperitat barcelonina de principis del segle XX. El tapís floral és a la vegada una tradició 
arrelada a Catalunya, especialment en aquelles comarques per les que precisament travessarà en el 
futur el Camí Comtal quan transcendeixi les fronteres del parc cap al Pirineu. El Tapís de Sant 
Andreu pretén unir així el Camí Comtal amb el patrimoni industrial local i el patrimoni cultural 
regional. 

 
Fotografia 18: Antiga fàbrica Fabra i Coats 
Font: El Mundo 

 
El front urbà sobre el que s’aboca la perspectiva del pendent del tapís floral en el costat muntanya 
(Oest), es beneficiarà de l’espectacularitat del tapís, motiu pel qual es de preveure una reactivació 
econòmica de la zona degut al impacte que els espais públics d’alta qualitat proporcionen. Així, 
gràcies a les àmplies voreres davant el front edificat que mira el parc en aquesta zona, es podrà 
permetre l’aparició d’un ambient de terrasses lligades a potencials negocis d’hostaleria que puguin 
aprofitar-se del canvi d’imatge que tindrà aquesta façana posterior de l’espai ferroviari davant la 
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nova situació privilegiada de mirar l’espectacular perspectiva, de contemplar el futur aparador 
floral. 

 
Figura 10: El Tapís amb les flors 
Font: BSAV 

 

El Passeig i la Plaça de la nova Estació de Sant Andreu 
 
En aquest àmbit es tracta de la nova estació de tren de rodalies de Sant Andreu, on es proposa un 
passeig i una plaça d’entrada a la estació que es correspon a més a més amb l’eix cívic denominat 
Fòrums de Sant Andreu - La Maquinista. D’una banda la nova plaça de l’estació busca originar un 
espai deambulatori transversal entre el Camí Comtal, la seqüència de places existents en el casc 
històric de sant Andreu, el parc de La Maquinista i la prolongació del seu bulevard per a vianants 
cap al centre comercial La Maquinista. La interacció entre la nova plaça i l’eix cívic “Fòrums de 
Sant Andreu - La Maquinista” emfatitza a més a més una perspectiva visual des del Camí Comtal 
cap al casc històric de Sant Andreu i la seva església i vic eversa. D’altra banda el nou passeig de 
l’estació amplia el que ara existeix, i dota a la nova estació de Sant Andreu d’un gran espai de 
passeig a l’ombra entre el carrer de Sant Adrià, eix estructurant de la zona, i els accessos a la nova 
estació. 
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5.2.2. L’Horta de Sant Andreu – Bon Pastor 

 
El Parc del Camí Comtal troba en l’àmbit entre l’estació de Sant Andreu i el carrer del Palomar un 
lloc on la topografia de les lloses es disposa a mode de bancals cap al seu costat mar (Est). 
Aquestes grans terrasses generades pels túnels, permeten crear un paisatge d’ horts d’arbres 
fruiters que reprodueixen l’ambient agrícola de Catalunya, i a la vegada recuperen la memòria dels 
antics horts de Sant Andreu que eren irrigats per el Rec Comtal. 
La topografia de les lloses dels túnels determina el traçat i disposició d’aquest paisatge. D’una 
banda, el Camí Comtal recorre aquesta zona crestejant per la cota alta de la topografia artificial de 
les lloses, mentre que els camps de fruiters se situen a la cota baixa del parc. Aquest desnivell 
topogràfic permet gaudir d’una vista elevada des del Camí, a manera de balcó que s’aboca als 
camps de fruiters, establint una relació contemplativa amb aquest. Els camps de fruiters, 
lleugerament separats del trànsit principal del Camí pel desnivell topogràfic, es converteixen en 
llocs íntims i tranquils, amb un caràcter estacional i privat. 
L’horta de Sant Andreu i Bon Pastor es compon de cinc diferents camps de fruiters. S’imaginen 
com jardins íntims de caràcter introspectiu, limitats per llargs bancs de seient que resolen els 
desnivells topogràfics existents i funcionen com a llocs de repòs i trobada, envoltats per l’ombra 
propiciada pel vigorós arbrat de l’Ombradiu i per la vegetació de plantes enfiladisses que pengen 
de les pèrgoles perimetrals. Cadascuna de les hortes, seguint les lògiques del paisatge agrícola 
rural, es dedica a una espècie fruitera diferent, la qual cosa li atorga el seu nom i ambient, amb 
l’excepció de l’horta més gran, l’Hort Major, concebut com un jardí enclaustrat per pèrgoles i 
murs amb vegetació (producte de la topografia de les lloses), on es combinen els fruiters de 
regadiu, de major riquesa cromàtica i olfactiva en un ambient de frescor i verdor. 

 
Fotografia 19: Ametllers 
Font: Panoramio 

 
Les diferents hortes es disposen de tal manera que es vagin enllaçant les unes amb les altres, com 
si es passés d’una sala a una altra, generant un recorregut per vianants de gran riquesa per la 
diversitat de paisatges que es van travessant. Un passeig alternatiu al passeig elevat de caràcter 
contemplatiu del qual es gaudiria al llarg del Camí. 
Al cor d’aquest conjunt d’hortes, es situa un hivernacle, que funciona com a centre de d’educació 
ambiental i d’interpretació del paisatge d’hortes, i on es fomenta la participació ciutadana per al 
manteniment dels vergers, a través d’activitats com pot ser la recol·lecció dels fruiters, els tallers 
d’activitats infantils, o l’elaboració de confitures. L’Hort Major, de caràcter enclaustrat i amb 
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possibilitat de tancament per garantir el correcte manteniment dels fruiters més delicats, serviria 
com a lloc on posar en pràctica les activitats organitzades des del hivernacle. 
Per últim, un dels estables per al lloguer d’ases i cavalls programats com a part de l’experiència 
slow en el Parc del Camí Comtal es situa també en aquesta zona, formant un claustre rural, en 
aquest cas d’animals, formant part de la seqüència d’ambient rural que les hortes de Sant Andreu – 
Bon Pastor pretenen desprendre. 
 

 
Figura 11: L’Horta amb fruiters i el hivernacle 
Font: BSAV 

 

El Camí Comtal a la zona dels tallers Talgo – Integria 
 
Els àmbits de tallers Talgo i taller Integria constitueixen les últimes dues fases de realització del 
Parc del Camí Comtal. Així, sobre els futurs tallers subterranis de Talgo (costat muntanya) es 
realitzarà la quarta fase del parc i sobre els futurs talleres subterranis de Integria (costat mar), la 
cinquena fase. 
El futur Camí Comtal discorrerà en gran part paral·lel al Rec Comtal, un antic canal de reg amb 
origen en un antic aqüeducte romà que canalitzava l’agua des del riu Besòs al centre de la 
Barcelona romana i medieval. A finals del segle XIX el reg perdrà importància per a la ciutat, tot i 
que es continuarà usant per al reg dels horts del barri de Sant Andreu. Avui en dia, ja desaparegut 
el Rec Comtal, en resten alguns trams en forma de restes arqueològiques. 
Per altre banda, i proper també a l’àmbit dels tallers, trobem el parc de La Trinitat, un espai públic 
realitzat a la dècada dels 90 tot i que s’hi ubica una estació de metro, la seva situació en relació al 
nus viari de la Trinitat li atorga una condició d’aïllament i cul de sac respecte el seu entorn urbà 
més proper. 
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Fotografia 20: Rec Comtal i la parròquia de Sant Andreu de fons 

Font: La Vanguardia 

 
La topografia heretada de les lloses subterrànies en aquesta zona deixa unes superfícies terrassades 
des de la part central del parc coincident amb els grans forats ferroviaris (zona més alta 
topogràficament). Aquestes superfícies terrassades són més suaus cap al seu costat muntanya 
(Oest) i cap al Passeig de Santa Coloma (Nord) i de major desnivell topogràfic cap al costat mar 
(Est) en el seu límit amb el carrer d’Asunción. 
Com a característica singular dintre de l’àmbit del parc trobem una gran àrea sense presencia de 
túnels subterranis on es disposaran una sèrie de replens d’anivellació i certs usos només possibles 
en aquesta àrea degut a l’absència de les sol•licitacions estructurals i constructives que impliquen 
els túnels. 
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Figura 12: Planta del parc del Camí Comtal a Sant Andreu 

Font: BSAV 
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6. Avaluació dels impactes 
 
 
 

 
Fotografia 21: Casa afectada pel MPGM (carrer Rubèn Darío) 

Font: Elaboració pròpia 

 
L’objectiu principal de tots els instruments d’ordenació urbanística que estan intervenint en el 
barri de Sant Andreu de Palomar és el de rehabilitar i revitalitzar la zona mantenint l’essència 
tradicional de Casc Antic. Per aconseguir aquest objectiu és necessari un llarg procés que 
requereix correctes intervencions tant en l’àmbit urbanístic, social i econòmic. La resposta 
ciutadana és un factor essencial i ajuda a complementar les solucions proposades pels organismes 
públics que redacten els plans.  
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6.1. Impactes urbanístics 
 

6.1.1. Nucli antic de Sant Andreu 

 
La proposta de planejament es basa en la preservació del teixit tradicional del nucli antic de Sant 
Andreu. Es parteix de les illes i dels eixos viaris del teixit residencial del barri i es reforça els 
elements més importants per dotar al barri d’una estructura de recorreguts cívics que millorin la 
qualitat urbana del barri. La proposta de pla no altera de forma substancial l’estructura urbana 
actual del barri. 
Les línees estratègiques del pla són les següents: 

- Reforç i millora de l’eix cívic de Gran de Sant Andreu com a centre de barri i element que 
articula els equipaments i espais més significatius i representatius del barri. 

- Millorar la permeabilitat en les illes de mida més gran per tal de permetre recorreguts de 
vianants alternatius en el sentit nord-sud. 

- Afavorir el recorregut de vianants en sentit est-oest entre els equipaments de Fabra i Coats 
i els equipaments de Can Dragó pels carrers de Ruben Dario i Riera de Sant Andreu. 

- Ampliar els elements a protegir i en la mateixa línea es proposa més protecció al carrer 
Gran de Sant Andreu i els entorns del carrer de l’ajuntament. 

 

Delimitació del poble antic de Sant Andreu (de l’any 1897) 
 
L’objectiu d’aquest sector és la preservació dels signes d’identitat del nucli fundacional del poble 
de Sant Andreu de Palomar. S’enquadra en les directrius marcades pel Conveni Europeu del 
Paisatge (2000) enfocat a la conservació i tutela dels béns materials i immaterials d’àmbits 
naturals i urbans. Es tracta d’una àrea que conserva l’herència d’un passat i de la seva evolució 
física, social i urbana, cosa que la fa mereixedora de constituir un Conjunt Urbanísticament 
Protegit. Això és el que recomana la Llei de Paisatge, la del Patrimoni Català, el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. Districte Sant Andreu i el que comparteix la 
Gerència d’Hàbitat Urbà i les agrupacions veïnals de Sant Andreu. 
El sector protegit va des de l’Església Parroquial fins a l’Av. Meridiana, limitant al sud per la 
Riera de Sant Andreu i al nord per la confluència del C/Grau amb el C/ Gran de Sant Andreu 
(antiga carretera a Granollers). L’àmbit és el que reuneix de millor manera la morfologia del poble 
antic de Sant Andreu fins a l’annexió a Barcelona el 20 d’abril del 1897. 
La tipologia edificatòria que la MPGM vol preservar dintre d’aquesta delimitació és la 
conseqüència de l’evolució de les tècniques constructives tradicionals i de la seva adaptació a la 
densificació urbana. Des de les primeres construccions unifamiliars traspassades de l’àmbit rural a 
l’urbà, fins els habitatges plurifamiliars en alçada. És una aspecte no tant sols constructiu sinó 
social i urbà, que va de la “casa de cos” unifamiliar de 5 m del S.XVIII, fins les cases de veïns, 
passant per les menestrals, les cases de renda, les torretes burgeses o les colònies obreres. 
Exemples de totes aquestes tipologies encara es poden veure i viure al poble antic de Sant Andreu 
i els seus carrers i casetes en filera són una mostra de l’ocupació del pla de Barcelona al llarg de la 
història. 
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Fotografia 22: Casa on va néixer Ignasi Iglesias (1871) 

Font: Elaboració pròpia 

 
La Modificació del pla permetrà que siguin objecte de regulació totes les intervencions en 
edificacions anteriors al 1897 que encara conservin els seus trets originals, en les que es vulguin 
fer tant obra major com menor, amb excepció dels enderrocs que seran objecte d’una regulació 
específica. S’aplicarà el que contempla la Normativa de la “Zona de nucli antic de Sant Andreu 
(clau 12 sa) ordenances 0.2 i 0.3” per a les parcel·les que tinguin aquesta qualificació. 
Totes les intervencions hauran d’anar encaminades a la conservació o restitució de la tipologia 
arquitectònica històrica, tant pel que fa a la seva composició, com als seus materials, acabats i 
colors. Conservant tots els elements característics tant de casa de cos com de casa de veïns. Pel 
que fa al color de les façanes en funció de l’element a pintar, es respectarà el que estableix l’article 
de la normativa en relació als acabats cromàtics. 
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Superficies del pla i requeriments dels sistemes 
 
La proposta de planejament planteja un canvi en les determinacions zonals en sòls de l’àmbit que 
representen un increment en el còmput del sostre edificable amb relació al planejament vigent, en 
les zones de l’àmbit que es desafecten com a reserves de sistemes. 
 

Taula 6: Superficies del pla de zones i sistemes amb més diferencies 

Font: Elaboració pròpia amb dades del MPGM 

 
Sistemes 

1- Xarxa viària bàsica 
2- Parcs i jardins urbans 
3- Equipaments comunitaris i dotacions protegides 

Zones 
4- Nucli antic de l’edificació antiga 
5- Nucli antic de l’edificació antiga Sant Andreu 
6- Densificació urbana semi intensiva 
7- Conservació estructura urbana i edificatòria 

 
Els ajustos de sostre en el conjunt de l’àmbit resultat de desafectacions viaries i del reconeixement 
zonal d’algunes edificacions en interiors d’illa que es volen preservar com edificacions 
tradicionals es consideren compensats en el conjunt de l’ MPGM per la proposta de regulació 
genèrica com a zona de nucli antic de Sant Andreu. 
 
La intervenció que es proposa en la modificació de PGM suposa la desafectació de determinades 
edificacions afectades de sòls de reserves de sistemes. La proposta implica de forma necessària 
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l’ajust en la superfície i ubicació dels sistemes destinats a espais lliures. La MPGM planteja les 
següents modificacions amb el conseqüent impacte: 
 
 

- A les illes actualment edificades compreses entre els carrers Bascònia i Jorba i els carrers 
de Malats i Ruben Dario es suprimeix la reserva de zona verda. 

- Es crea un nou espai lliure a la riera de Sant Andreu en el seu encreuament amb el carrer 
de pare Secchi. 

- Es reajusten els límits entre la reserva d’equipament i la reserva d’espai lliure a l’illa de 
can Fabra. 

- Es qualifiquen nous espais lliures a l’illa de Fabra i Coats per tal de facilitar els accessos 
públics a aquesta illa d’equipaments des del carrer Gran de Sant Andreu en el seu 
encreuament amb el carrer Ramon Batlle i amb el carrer de la riera de Sant Andreu. També 
en relació al recinte de Fabra i Coats també es qualifica de nou espai lliure una franja a tot 
el llarg del carrer de Parellada. 

- Es qualifiquen com a espais lliures espais representatius que tenien la qualificació de vial 
per garantir el seu destí com a tals en la seva totalitat. Aquest és el cas de la plaça Orfila, 
de la plaça del Comerç, plaça Marià Brossa i plaça d’en Xandri, o els nous espais lliures en 
la confluència del Carrer Gran amb la riera de Sant Andreu. 

- Es reajusten els límits en els entorns de l’illa de l’Església, el carrer del Pont i la plaça 
Ramon Riera. 

- L’espai de prolongació del carrer de Grau entre els carrers d’Agustí Milà i el carrer de Sant 
Hipòlit. 

- El nou espai públic que dona accés a la línea L-9 del metro al passeig Onze de setembre. 

 
Les necessitats de dotacions estan en bona part cobertes per les actuals existents llevat de dos 
àmbits on es creuen necessària un centre obert, un casal d’infants i ludoteca i un casal de joves. A 
més, una residència per a gent gran i un centre de dia.  
L’MPGM preveu ubicar aquestes reserves en sòls que es qualifiquen d’equipament a la illa de Can 
Fabra en el sòl que dona front del carrer del Doctor de Balari i Jovany, i en els sòls que es 
qualifiquen d’equipament a la illa situada entre el carrer del Pont i el carrer de Segre. 
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6.1.2. Parc del Camí Comtal 

 
El projecte és una obra de revitalització que crearà una nova centralitat en l’espai urbà d’una ciutat 
multimodal, compacta i diversa. Donarà continuïtat a tot el conjunt de teixits urbans molt diversos 
al voltant seu deixarà pas al que es convertirà a un pol central de referència. 
Prenen exemple de les experiències revitalitzadores ja executades, com el 22@, i la integració 
d’infraestructures en el teixit urbà, configurarà una ciutat amb reconeixement propi. 
 

Figura 13: Ubicació de la zona d’estudi 

Font: BSAV 

 
El cobriment de les infraestructures ferroviàries a l’àmbit Sant Andreu – La Sagrera permetrà una 
gran transformació urbanística del sector. Aquesta operació té com un dels objectius principals 
dotar de continuïtat tot un conjunt de teixits urbans molt diversos totalment influenciats per les 
preexistències ferroviàries presents. 
El Parc Lineal, element destacat del gran paisatge metropolità, serà el principal factor 
estructurador de la superfície, l’espai de sutura de les antigues barreres de la ciutat i el tronc de 
l’operació. Aproximadament el 80% del parc es construirà sobre la llosa que cobrirà tota la 
infraestructura ferroviària i, al llarg d’aquest parc, es crearan diferents desenvolupaments urbans, 
generant un nou teixit que haurà d’actuar de transició cap a la ciutat fins ara existent. 
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El Tapís de Sant Andreu 
 

Usos 

 
L’ús primordial del tapís de Sant Andreu és el contemplatiu. El pendent topogràfic que salva el 
tapís ofereix un aparador de contemplació des de tres punts de vista. En primer lloc, des de una 
posició elevada en els costat mar (est) és crestejat a mode de mirador per el Camí Comtal. En 
segon lloc, des de on arrenca el pendent en una posició de perspectiva apreciada des de la trama 
urbana del centre històric de Sant Andreu. Finalment, des d’una experiència d’immersió en el tapís 
al llarg de les rampes i escales que creuen el tapís floral per a comunicar el Camí Comtal amb el 
costat muntanya (oest) del parc. 
L’experiència del passeig és diferent des de l’elevat Camí Comtal, que cresteja topogràficament 
l’àmbit, que des dels camins transversals que connecten parc i ciutat. Associat a aquests camins 
sempre hi ha el recés, el repòs, el joc, i serveis vinculats a les caixes tècniques de ventilació dels 
túnels ferroviaris que allotjaran quioscs, cafès, etc. 
 

  
Figura 14: Usos del parc del Camí Comtal al Tapis de Sant Andreu  
Font: BSAV 

 

Paisatge 

 
Dos paisatges caracteritzen el Parc del Camí Comtal al pas per Sant Andreu en aquest àmbit. Per 
un costat el tapís de Sant Andreu en el costat sud-oest de l’àmbit (costat muntanya), i per altre 
l’ombradiu (costat mar). 
El tapís de Sant Andreu, com s’ha descrit anteriorment, és un aparador floral amb arbres singulars 
inspirat en la industria tèxtil de la zona (Fabra i Coats) i la tradició floral catalana (Arbúcies). 
El camí Comtal articularà i delimitarà ambdós paisatges crestejant topogràficament a mode de 
mirador sobre el tapis. La part plana o altiplà de l’àmbit, que es situa en el costat mar, correspon a 
l’ombradiu, el qual exerceix d’umbracle entre la ciutat i el parc, projectant ombra sobre el propi 
Camí Comtal. D’aquesta forma, topografia, ombradiu, Camí Comtal i els seus diferents paisatges 
es troben en una coherent harmonia. 
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Figura 15: Paisatges del parc del Camí Comtal al Tapis de Sant Andreu 
Font: BSAV 

 

Connectivitat 

 
En aquest tram, el parc actua com autèntic element de connectivitat transversal entre els diferents 
barris, ja que el seu disseny es concep a partir de la necessitat de salvar la diferència de cota entre 
el carrer Jose Soldevilla i la topografia del parc generada per les cobertes de les lloses i el carrer 
Feran Junoy. Per a això es tracen una sèrie de camins diagonals, que travessant el Tapís, resolent 
el desnivell per mitjà de rampes accessibles i escales, que connecten els diferents passos de per a 
vianants. 
El Camí Comtal exerceix una vegada més d’espina dorsal vertebradora, en aquest cas, de les 
connectivitats Mar i Muntanya (Est i Oest). 

 
Figura 16: Connectivitat del parc del Camí Comtal al Tapis de Sant Andreu 
Font: BSAV 



Anàlisi urbanística i proposta de millora del barri de Sant Andreu de Palomar 

 

  

Transversalitat i eixos cívics 

 
Dos eixos cívics importants travessen aquest àmbit. En primer lloc, l’eix format per les rambles 
Onze de Setembre - Prim, l’articulació de les quals s’emplaça en el punt mig del parc en forma de 
Font Major. En segon lloc, l’eix cultural Fabra i Coats, que descendeix pel parc des del costat 
muntanya (oest) enllaçant els equipaments culturals de l’antiga fàbrica de Fabra i Coats, creua el 
parc travessant la Font de les Filatures i continua cap al costat mar (Est) pel futur bulevard per a 
vianants planificat per l’ajuntament de Barcelona en aquest àmbit. 

 
Figura 17: Transversalitat del parc del Camí Comtal al Tapis de Sant Andreu 
Font: BSAV 

 

L’Horta de Sant Andreu – Bon Pastor 
 

Usos 

 
El Camí Comtal connecta en aquesta zona amb una subtrama de camins secundaris que 
condueixen a espais on poder trobar horts temàtics de fruiters amb una sèrie d’activitats associades 
com són un centre d’educació mediambiental o un estable entre d’altres. 
El passeig és important tant per l’elevat Camí Comtal, que exerceix de mirador contemplatiu sobre 
els horts de fruiters al crestejar topogràficament l’àmbit, com des dels camins transversals que 
connecten parc i ciutat i participen dels diferents ambients i usos. 
 

 
Figura 18: Usos del parc del Camí Comtal a l’Horta de Sant Andreu 
Font: BSAV 
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Paisatge 

 
Per una banda, el paisatge característic d’aquest àmbit està relacionat amb els horts de fruiters que 
reprodueixen l’ambient de camps de conreu fructícoles catalans a través d’una sèrie d’horts 
connectats entre sí que ofereixen intimitat i tranquil·litat respecte al bullici del Camí Comtal i el 
soroll de les infraestructures properes. 
Per altre banda, l’Ombradiu acompanya el Camí Comtal pel seu costat muntanya, i abraçarà la 
plaça de l’estació pel costat mar. La nova plaça de l’estació serà el lloc per a deambular a l’ombra 
entre la ciutat, el Camí Comtal i les circulacions que donen accés i sortida a la futura estació de 
Sant Andreu Comtal. 
 

 
Figura 19: Paisatges del parc del Camí Comtal a l’Horta de Sant Andreu 
Font: BSAV 

 

Connectivitat 

 
Per tal d’aconseguir la necessària connectivitat transversal a través del parc entre els barris de Sant 
Andreu i el Bon Pastor, una sèrie de camins transversals travessen el parc continuant la trama 
urbana dels carrers existents. Així, el teixit de carrers transversals de sant Andreu, s’endinsa al 
parc, definint la geometria de les hortes de fruiters a través dels camins transversals que les 
limiten. 
Es plantegen accessos al parc, a través de tots els passos per a vianants que reben els carrers 
transversals, salvant sempre les diferències de cota entre la ciutat i el parc mitjançant rampes 
accessibles, amb excepció del Carrer de Joan Torras, on per salvar el fort desnivell de 4 metres 
entre aquest i el parc es planteja una escala longitudinal en paral·lel a la vorera. Així, el Camí 
Comtal exerceix una vegada més d’espina dorsal vertebradora, en aquest cas, de les connectivitats 
Mar - Muntanya (Est i Oest). 
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Figura 20: Connectivitat del parc del Camí Comtal a l’Horta de Sant Andreu 
Font: BSAV 

 

Transversalitat i eixos cívics 

D’una banda, en l’eix de vianants del carrer de Joan Torras cap al Centre Comercial de la 
Maquinista, en travessar el parc genera un lloc d’intensitat d’ús, on es situen jocs infantils i 
quioscs i on se situaria una de les Fonts del Camí Comtal, la Font de Joan Torras. 
Per altre banda, la cadena de jardins al voltant del patrimoni arquitectònic del GATCPAC (Casa 
Bloc) en el costat muntanya (Oest), es vincularà al parc i a la zona de La Maquinista en el costat 
mar (Est) a través de l’eix de patrimoni GATCPAC. Aquest eix, que creuaria el parc amb 
rotunditat, definint la geometria de les hortes, es configura a través d’una plaça d’accés on es situa 
el Casal de Joves, i continua en direcció mar, on es col·loca una zona d’usos, com són una àrea de 
jocs infantils i un quiosc relacionat amb l’Hort Major. 

 
Figura 21: Transversalitat del parc del Camí Comtal a l'Horta de Sant Andreu 
Font: BSAV 
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6.2. Impactes socials 
 

6.2.1. Nucli antic de Sant Andreu 

 
El passat 15 de desembre de 2011, la Comissió d'Hàbitat Urbà va aprovar inicialment el document 
de la Modificació del Pla General Metropolità a l'àrea del Nucli antic del barri de Sant Andreu, 
que va estar en exposició pública durant els tres mesos següents, fins el 20 de març. 
La preservació del nucli històric del barri de Sant Andreu va ser inclosa en el Pla d'Actuació del 
Districte de Sant Andreu 2008-2011. Així, es va iniciar un procés de consulta i participació amb 
representants veïnals i experts urbanístics per tal de recollir opinions i definir criteris al respecte. 
Al mateix temps s'encarrega a l'arquitecte i urbanista Joan Busquets un estudi de "Valoració de les 
afectacions viàries per a sistemes en el sector central Sant Andreu". que constitueixen el primer 
pas perquè des de l'Ajuntament s'engegui una reflexió global sobre el nucli històric i es posi en 
marxa la iniciativa urbanística necessària per a portar a terme la preservació i revitalització del 
nucli antic i tradicional de Sant Andreu. 
El novembre de 2010, la Comissió de Govern va impulsar la tramitació del planejament urbanístic, 
i com a primer pas decretava la suspensió de llicències en l'àrea central del barri. Aquesta 
suspensió afecta a possibles agrupacions de parcel·les, a l'edificació d'obra nova o a projectes de 
gran rehabilitació, i d'enderrocs. 
Des de l’exposició pública de la Modificació del Pla els veïns del barri de Sant Andreu es van 
alegrar pel fet de la proposta de millorar la situació actual del barri, com són desafectar zones 
residencials afectades des de feia dècades i la protecció general del nucli històric. 
Degut a moltes afectacions, principalment degudes a la obertura d’espais verds, que afectaven a 
molts veïns que les seves cases estaven afectades per fer les corresponents obertures. Es va crear 
una plataforma activa que consistia en la lluita veïnal organitzada en contra de la MPGM que 
involucraven expropiacions i enderrocaments, aquesta plataforma fou impulsada per l’Associació 
de Veïns de Sant Andreu. 
A l’abril del 2009 l’AVV va iniciar la campanya ‘Salvem el Casc Antic’ que comportà una 
recollida de més de mil dues-centes signatures que van entregar-se durant una Audiència pública 
el 5 de novembre. 
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Fotografia 23: Plaça del comerç 

Font: Associació de veïns (Feta per José Navarrete) 

 
En primer lloc, i gràcies aquesta plataforma amb la amenaça de desvincular-se del procés 
participatiu es van desafectar els habitatges del carrer Pare Secchi, Bascònia i Ajuntament. 
Malgrat això, continuaven existint altres afectacions que en la proposta no es modifiquen, com 
Jorba –on queden afectades totes les cases- o Virgili, i altres que es desafecten només parcialment, 
com Sócrates, Agustí i Milà, Gran de Sant Andreu o l'obertura d'un vial entre Baliarda i Sant 
Hipòlit, entre d'altres. 
L’Associació de Veïns va presentar una carta formal al mateix mes de Desembre de 2011 a 
l’Ajuntament presentant les seves inconformitats davant la MPGM original. Defensant 
repetidament la desafectació de totes les finques habitades, defensa que no va estar tinguda en 
compte en molts dels casos. 
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A més, es preveu limitar la unificació de parcel•les per a les noves edificacions i això es valora 
positivament des de l’AVV malgrat que l’entitat veïnal voldria ser més restrictiu que les propostes 
que s’han presentat fins ara. Una d’aquestes barbaritats estètiques va ser la del carrer Grau amb 
blocs de pisos de quatre plantes en ple casc antic. El que sí està plenament d’acord l’AVV és amb 
una unificació de les façanes a nivell estètic que ajudi a tenir una coherència estètica, sempre i 
quan siguin uns requeriments raonables. 

Figura 22: Cartell de recollida de firmes 

Font: AVV 

 
Un dels problemes de tenir la casa afectada és que els inquilins no poden demanar permisos per la 
gran rehabilitació, ni els bancs els donen hipoteques per ells, fet que, lligat amb la manca de valor 
econòmic suposa que molts dels seus propietaris no posen remei a la conservació de la finca i es 
va degradant. Per aquest motiu, des de l’AVV es proposar que en les finques en més mal estat la 
desafectació vagi lligada a l'obligatorietat de rehabilitar. 
Algunes de les afectacions més importants que la plataforma es va posicionar en contra eren les 
següents: 
Expropiacions com les que han de permetre l'accés a la Fabra i Coats per Ramón Batlle i per Sant 
Adrià. Com també la de totes les cases i patis de la banda mar del carrer Jorba per fer una zona 
verda des de Malats a Rubén Darío, l'Ajuntament argumentava que era infrahabitatge, d'alguna de 
les finques que hi ha entre Baliarda i Sant Hipòlit per permetre el pas entre Malats i Agustí Milà, i 
una de la pl. Nadal. 
Més expropiacions dels patis de les cases d'Agustí i Milà- Dragó (les cases queden desafectades) i 
de la continuació d'Arquímedes fins a Agustí Milà. El mateix passa amb el triangle que formen 
Riera-Renart- Pons i Gallarza: les cases queden desafectades i els patis es preveu que s'expropiïn 
per fer zona verda. Segons el pla, també plantejava l'afectació de les cases que hi ha entre Rubén 
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Darío i Riera (entre la pl: Pomera i Bascònia); les cases i la façana cap a Rubén Darío es 
desafecten, però queden afectats uns metres dels patis que donen a Riera, per ampliar-la i 
enjardinar-la. El més greu d'aquest cas és que no es parla d'expropiació sinó de cessió obligatòria i 
gratuïta, i a més en alguns casos aquests metres formen part de l'edificació. 
Degut a les disconformitats dels veïns sobre la Modificació del Pla General Metropolità, el passat 
17 de març de 2012 es va organitzar una protesta proclamant “Salvem el Casc Antic”. La 
manifestació, que va començar a les 11 del matí a la plaça d’Orfila, va recórrer el carrer Gran i els 
carrers de Ruben Darío, Jorba, Malats, Servet i Grau per tornar, altra vegada, a la plaça de 
l’ajuntament. 
 

Fotografia 24: Manifestació “Salvem el Casc Antic” 
Font: AVV Sant Andreu 

 
La protesta va ser festiva, emotiva i molt concorreguda. A mida que les entitats avançaven amb la 
seva pancarta, la manifestació va anar aplegant a més i més veïns. Al final, vora un miler llarg de 
manifestants, que portaven proclames de tota mena per reclamar que s’incloguin la seixantena de 
cases que han quedat excloses del Pla de protecció del nucli històric, van escoltar amb interès i 
molta emoció la lectura del manifest a càrrec de l’actor andreuenc Pep Muné. D’aquesta forma, tot 
el poble de Sant Andreu demanava que l’ajuntament eviti unes expropiacions innecessàries i la 
despesa injustificada de diners públics. Algunes de les entitats, a més, com els bastoners o els 
diables, van organitzar espectacles reivindicatius. 
Finalment, després de totes les protestes veïnals amb la pressió social que això representava el dia 
1 de febrer de 2013 es va aprovar la nova Modificació del Pla General Metropolità del nucli antic 
de Sant Andreu. Aquesta modificació contemplava la majoria de demandes veïnals, especialment 
les més problemàtiques. Algunes altres al·legacions no es van tenir en compte, però són les que 
implicaven cases on no hi vivia ningú, o els veïns afectats estaven d’acord amb l’expropiació. 
L’AVV va proposar a tots els partits polítics que aprovessin aquesta modificació amb la millora al 
barri que reportaria. 
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6.2.2. Parc del Camí Comtal 

 
El Parc Lineal serà l’element identificador principal de l’operació urbanística del sector i 
esdevindrà el nexe d’unió entre barris històricament separats per la presència de les instal·lacions 
ferroviàries. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona va adjudicar durant el mes de juliol de 
l’any 2011 la redacció dels projectes d’urbanització i construcció de les tres primeres fases del 
Parc Lineal. El disseny presentat per la UTE formada per Alday Jover Arquitectos SLP / RCR 
Arquitectes SLP / West 8, denominat El Parc del Camí Comtal, va ser elegit per unanimitat del 
jurat creat per resoldre el concurs pel que havien estat seleccionades cinc propostes. 
La proposta del Parc del Camí Comtal potencia la idea de transversalitat afegint itineraris per 
vianants entre ambdós costats del ferrocarril. Aquest factor afegeix un flux de vianants que tenen 
la possibilitat de travessar el sector quasi bé en cada punt del nou Parc, fet que no passava abans 
de la cobertura de les vies. Aquests camins existents a través del Parc, sumats als vials previstos 
pel projecte d’urbanització del sector, promouen la unió de la ciutadania potenciant la idea de 
transversalitat entre banda i banda de la muralla ferroviària. 
 

Figura 23: Representació de la transversalitat del Parc 
Font: BSAV 

 
Aquest projecte afectarà a les activitats i els estils de vida de la població que habita al barri de Sant 
Andreu de Palomar i per connexió el barri de Sant Martí de Provençals. Millorant la connectivitat 
entre els barris separats pel ferrocarril produeix un efecte més important a gran escala que té com a 
conseqüència l’aparició de noves connexions urbanes a la ciutat. 
Per entendre els impactes en les activitats socials que portarà el Parc és essencial considerar els 
nous usos que es pretenen donar als espais que es rehabilitaran o crearan. Algunes hipòtesi sobre 
l’ús dels nous espais que formaran part seran companyies multinacionals, administracions 
públiques, centres de salut, centres comercials i educatius, així com noves residencies d’habitatge. 
S’ha de tenir en compte les possibles conseqüències, com pot ser un canvi dels usos tradicionals 
de la zona, juntament amb la integració de grans infraestructures pot portar a terme una pèrdua de 
la sensació del barri. Afegint una plusvàlua significant a la zona i un creixement que encara no se 
sap com evolucionarà. El producte final de la requalificació del sòl portarà a conseqüència uns 
nous barris que poc tindran a veure amb la situació actual o la passada. Aquest nou espai 
urbanitzat s’ocuparà d’una classe mitja bastant més alta de l’actual, on a priori crearà diferències 
socials. 
En aquest context, el repartiment dels usos del sòl dins d’aquesta superfície és clau per assolir 
l’objectiu de relligar barris històricament separats pel ferrocarril i dotar-los de l’equilibri necessari. 
Noves àrees residencials, d’activitat econòmica diversa, zones verdes i equipaments pretenen 
millorar la qualitat urbana i consegüentment la qualitat de vida als barris veïns. 
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En referència a la taxa d’atur i renta per càpita, el districte de Sant Andreu es troba per sota de 
l’indicador mitjà de tota la ciutat, en ambdós indicadors. Respecte l’atur, a 2012 el districte de 
Sant Andreu presentava una taxa del 15,5% per sobre del 14,2% de Barcelona. Si agafem l’índex 
de renda per càpita mig de Barcelona com al 100%, al 2011 Sant Andreu reportava una proporció 
del 79,5%. 
Barri % 
Baró de Viver 38,1 
Trinitat Vella 61,8 

Bon Pastor 55,5 
La Sagrera 76,6 
La Verneda i la Pau 63,7 
Sant Martí de Provençals 68,2 
Sant Andreu 79,5 
Taula 7: Renta per habitant 2011 (Barcelona 100%) 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament 

 
Un dels principals objectius és facilitar la connexió entre barris, actualment separats per les vies 
del tren i les diferents cotes del terreny. La connexió afavoreix la mobilitat entre barris i districtes, 
alhora que prioritza l’ús de l’espai pel transit a peu a través de corredors comercials i agilitza al 
vianant amb presa i el petit consumidor, tot i que inhibeix la convivència i la socialització. En 
aquest sentit, s’hauran de gestionar amb més detall els possibles conflictes que hi puguin sorgir 
entre els diferents usos i funcions de l’espai urbà. 
Per una altra banda, el creixement econòmic que impulsa el projecte implicarà reestructurar la 
zona a fi de convertir-la en referent de la modernitat, sobretot marcat per la influència de l’estació 
de la Sagrera. Tot i que, s’hauran de tenir en compte les possibles barreres socials marcades per 
l’accessibilitat real que tindrà la població de la zona. 
En conclusió, sembla evident que la cobertura de les infraestructures ferroviàries és una molt bona 
oportunitat, no només per unir els barris confrontants a través d’un parc lineal sinó per dotar d’una 
ordenació clara als sectors d’aquests barris totalment influenciats per aquestes infraestructures. 
L’objectiu del projecte urbà en aquest sector és connectar aquests barris endinsant-se en ells i 
cosint els seus propis teixits urbans que estan totalment descosits del seu entorn immediat. 
 

6.2.3. Impactes socioambientals 
 
En quant als impactes ambientals tenim per una banda els impactes associats a la pròpia 

construcció de l’obra. La gran quantitat 
de CO2 emès per les màquines dins l’obra 
durant un gran període de temps. 
Es pot pensar que la creació de d’un parc 
pot ser beneficiós per absorbir les 
partícules de CO2, però degut a vegetació 
arbustiva de perfil baix i distribuïda amb 
una baixa densitat fa que no sigui 
apropiada per absorbir aquest tipus de 
partícules contaminants. 
 

Fotografia 25: Obres de construcció de l’Estació de la Sagrera 
Font: Elaboració pròpia 
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6.3. Impactes econòmics 
 

6.3.1. Nucli antic de Sant Andreu 

 
Des de l’aprovació del PGM 1976 fins ara s’han produït importants canvis de transformació 
urbanística en el Barri de Sant Andreu i entorns, com la transformació de la antiga Fàbrica Fabra i 
Coats o la de las Casernes de Sant Andreu (fora de l’àmbit) que plantegen la necessitat de revisar 
els criteris d’actuació urbanística. Un punt que reforça aquesta necessitat són els canvis aliens al 
planejament, principalment de tipus legislatiu (la modificació de “la Ley del suelo”) i els del 
context econòmic que justifiquen també la revisió dels criteris de les actuacions de transformació 
pendents. 
La present modificació no defineix grans operacions de transformació d’usos o increment de 
sostre edificable, si no el seu objectiu principal és el de detectar i corregir els desajustos existents 
entre la realitat consolidada i el planejament. Pretén revisar: les afectacions d’alineacions, la 
reserva de sòls destinats a altres sistemes no executades que esdevinguin innecessàries o la 
necessitat de creació de nous sistemes que no estaven previstos. 
El context de crisi econòmica dels darrers anys, especialment en el sector immobiliari, fa que sigui 
necessari que el planejament tingui un control molt acurat de la viabilitat econòmica de les 
propostes realitzades, així com de la repercussió econòmica de les operacions urbanístiques a les 
finances municipals. 
L’efecte de la crisi ha fet fracassar operacions dels diferents usos immobiliaris (residencial, 
terciari, industrial, comercial, etc) i ha afectat de manera molt especial al desenvolupament de tot 
el planejament urbanístic. L’aturada del mercat immobiliari i la caiguda dels preus dels diferents 
productes ha frenat la majoria de previsions de creixement urbanístic per la manca de rendibilitat 
de les operacions. 
Si analitzem el resultat final en comparació al Pla General d’origen, podem observar que la 
modificació proposada suposa un estalvi econòmic molt important per l’Ajuntament, pel fet de 
desafectar algunes finques que en el PGM eren objecte d’expropiació, per exemple la modificació 
de l’alineació del carrer Gran de Sant Andreu, les desafectacions del carrer Bascònia o les de Riera 
de Sant Andreu entre altres. 
La MPGM pretén revisar les previsions del planejament urbanístic que després de trenta anys 
encara no s’han realitzat, valorant la validesa en el context actual de les antigues propostes i pel 
contrari, desafectant tots els sistemes que han perdut el seu sentit. 
Les característiques de la present Modificació de PGM fa que no hi hagi pràcticament cap 
increment de sostre edificable i, per tant, no existeixi benefici de l’operació. Es tracta d’un 
planejament on tot són càrregues urbanístiques, principalment derivades de l’expropiació i de la 
urbanització. 
Es pot concloure, que és tracta d’una Modificació de PGM que mitjançant diferents actuacions, 
pretén la conservació i revitalització del nucli històric de Sant Andreu. No és tracta d’operacions 
urbanístiques de transformació d’usos o de increment de sostre edificable sinó de diferents 
actuacions arreu del sector, que en cap cas pretenen aconseguir un objectiu de rendibilitat 
econòmica. 
La Modificació del PGM preveu únicament actuacions aïllades d’expropiació i actuacions aïllades 
de dotació, que en cap cas representen un increment considerable del sostre edificable que 
pretengui equilibrar econòmicament les operacions. 
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Les despeses previstes per la MPGM d’acord a la agenda són: 
 Costos 

d’expropiació 
Costos 
d’urbanització 

Total 

Primer 
quinquenni 

6.440.366,77 € 687.000,00 € 7.127.366,77 € 

Segon quinquenni 4.806.942,56 € 285.500,00 € 5.092.442,56 € 

Total 11.247.309,33 € 972.500,00 € 12.219.809,33 € 
Taula 8: Costos del MPGM 

Font: Elaboració pròpia amb dades del MPGM 

 
Es tracta doncs d’una actuació urbanística que requereix un inversió municipal de l’ordre de dotze 
milions d’euros distribuïda durant dos quinquennis i que no té pràcticament cap tipus de 
compensació econòmica directa pel fet que no genera nou aprofitament urbanístic. Es tracta d‘una 
important operació que aporta diverses millores i afecta a la pràctica totalitat del barri de Sant 
Andreu i que, per tant, esta al servei d’un important llindar de la població. 
Finalment, cal tenir en compte el sentit econòmic que aporten les desafectacions. La revisió del 
planejament ha possibilitat desafectar un nombre important de finques que el PGM qualificava de 
sistemes i que, per tant, s’evita l’expropiació, representant un estalvi molt important per les 
finances municipals. 
L’operació urbanística té uns objectius d’interès públic, de millora de la qualitat urbana del barri 
de Sant Andreu i, en cap cas, s’ha plantejat aconseguir la viabilitat econòmica de l’operació. Les 
millores urbanes proposades, sense incrementar pràcticament sostre de nova planta, fa que 
l’administració tingui que assumir la totalitat dels costos derivats de l’operació, principalment 
d’urbanització (aproximadament 1 M€) i expropiació (aproximadament 11 M€ les expropiacions 
programades i 8 M€ les no programades). 
 

6.3.2. Parc del Camí Comtal 

 
Els impactes en l’economia afecten a diferents nivells i actors. En primer lloc cal destacar els 
impactes a curt termini, és a dir, mentre dura el desenvolupament de les obres de cobertura de les 
vies i posterior construcció del parc. 
Durant el període de construcció s’augmentarà la feina pels restauradors locals, gràcies a un major 
nombre de clients potencials, principalment per treballadors directes i indirectes de l’obra. En 
canvi, els comerços de la zona es veuran perjudicats degut a menor afluència de clients a mesura 
que es faci més difícil l’accessibilitat als establiments, ja sigui pel soroll, brutícia o un paisatge 
d’obres no gaire agradable a la vista. 
El cost total del projecte estarà finançat, en primer lloc per la recaptació d’impostos, i en segon a 
través de les hipoteques atorgades a les persones que volen comprar un pis a la zona. 
Cal remarcar la importància de la conjuntura econòmica actual, ja que no propicia un model de 
finançament basat en la requalificació dels usos del sòl cap a sòl d’habitatge de nova construcció. 
Donada la crisi del mercat immobiliari es dubte de la generació de plusvàlues com fins fa poc era 
habitual. Es per això que potser s’hauria de pensar en altres formes de finançament. 
Els impactes generats un cop la infraestructura estigui acabada comportarà un benefici en reducció 
de temps. És a dir, la megaregió Barcelona – Lió on hi habitant més de 25 milions de persones 
quedaran connectades a menys de 3 hores de viatge. Amb la conseqüència pel barri de Sant 
Andreu, serà la porta d’entrada per tothom que provingui d’aquesta zona. 
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Conseqüentment existirà un creixement demogràfic de la zona, derivat de noves condicions de 
centralitat i proximitat de serveis i transports. Aquest creixement portarà associat un augment de 
demanda de bens i serveis a la zona, aquesta demanda s’haurà de satisfer a través de nous serveis 
comercials, restauradors i de turisme per poder ser absorbida. 
Un altre impacte econòmic es veurà afectat en el desenvolupament de la zona. El creixement 
previst de la zona suposa un impacte a altres zones de la ciutat. La creació de nous llocs de treball 
comportarà major nombre de desplaçaments de persones d’altres barris cap a la zona d’estudi Sant 
Andreu i també a la Sagrera. 
Es té previst la desaparició de sòl industrial localitzat al Bon Pastor. La remodelació urbana degut 
al parc permetrà obrir una via que donarà continuïtat a la trama urbana de Barcelona. Això implica 
la pèrdua de les zones industrials que encara hi queden a la ciutat i més concretament al districte 
de Sant Andreu. 
 
Impactes/Planejament Nucli Antic Sant Andreu Parc del Camí Comtal 

Urbanístics - Reforçar i millorar 
Gran de Sant 
Andreu 

- Millorar 
permeabilitat de les 
illes 

- Afavorir recorregut 
de vianants 

- Inclusió de més 
elements a protegir 

- Creació de nous 
teixits urbans 

- Aprofitament de 
l’espai útil 

- Pèrdua sensació 
tradicional 

- Potenciació de les 
xarxes de transport 

Socials - Afectacions als 
veïns degut a 
expropiacions 

- Unificació de 
façanes a Gran de 
Sant Andreu 

- Unió de la 
ciutadania amb la 
connexió entre 
barris 

- Canvi dels usos 
tradicionals 

- Diferències socials 
- Augment activitat 

econòmica 
- Referent de 

modernitat 
Socioambientals  - Emissió de CO2 

durant l’obra 
- Baixa densitat de 

vegetació arbustiva 
Econòmics - Estalvi econòmic al 

desafectar finques 
- Sense increment 

sostre edificable 
- Pensat sense 

rendibilitat 
econòmica 

- Augment de feina 
de restauració 
durant l’obra 

- Disminució de 
feina pels comerços 
durant l’obra 

- Crisi econòmica 
- Reducció de temps 
- Pol d’atracció 

Taula 9: Resum dels impactes 
Font: Elaboració pròpia 
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7. Propostes de millora i Conclusions 
 
Després d’analitzar la solució prevista pel planejament vigent a l’àmbit d’estudi, en aquest capítol 
es realitzarà una valoració global del projecte i es formularan algunes propostes de millora. 
D’igual forma que s’ha procedit en els casos anteriors, en primer lloc es valorarà la solució 
prevista per la MPGM del nucli antic de Sant Andreu i en segon lloc es valorarà el Pla Director 
del Parc del Camí Comtal. 
En quant al nucli de Sant Andreu, la proposta més significativa que es podria implantar seria un 
pla estratègic d’intervenció. En el que s’integraria tots els instruments de gestió vigents com les 
noves propostes. Aquest pla pot agrupar un equip tècnic de coordinació per facilitar la coordinació 
de les actuacions, com també una taula de participació ciutadana més adient. Com ha acabat 
succeint, la MPGM ha trigat més d’un any i mig per aprovar-se. La resposta ciutadana va ser 
ràpida però no per la facilitat que va donar l’Ajuntament alhora d’explicar les propostes inicials. 
Òbviament, la realització de les actuacions suposarà un procés molt llarg on poden sorgir canvis. 
Per aquest motiu proposem un programa per regular la morfologia del barri, sobretot per poder 
introduir millores que es considerin necessàries en un futur. 
Respecte el Parc del Camí Comtal, cal comentar que el concepte d’aprofitar la cobertura de les 
infraestructures ferroviàries per a la creació d’un gran parc que s’encarregui de cosir els teixits 
urbans existents a banda i banda de les vies del tren és una idea que ha tingut una gran acceptació 
entre els veïns dels barris implicats. Exceptuant alguns matisos, la proposta general d’unir els 
barris a través d’un gran espai verd ha agradat molt i totes les associacions de veïns dels barris 
implicats han recolzat aquesta idea. 
El punt més a destacar del Parc del Camí Comtal és la creació de nous teixits urbans amb el 
handicap de la diferenciació social que s’hi pot generar o els processos de gentrificació que podria 
produir (arribada i suplantació per part de població amb major poder adquisitiu. Una proposta que 
fem per evitar aquesta situació seria l’impuls de nou habitatge de protecció oficial per a veïns i 
joves. 
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Al llarg aquest document hem intentat detallar i analitzar els objectius principals dels plans, les 
actuacions portades a terme i els impactes més rellevants que es poden tenir des de una 
perspectiva urbana, social i econòmica, a continuació sintetitzem els resultats 
El barri de Sant Andreu ha sofert molts canvis al llarg de la seva historia. L’element més 
important del barri queda definit per les persones que hi habiten, les seves necessitats i edificis 
més singulars. Un barri sempre està en continua transformació. Sant Andreu, en concret, no és una 
zona degradada, ni de bon tros però, no per això s’ha de deixar de banda alhora de millorar la 
ciutat. Les mesures més adients sempre són les que porten un benefici a la gent que hi viu el dia a 
dia. 
L’operació rehabilitadora no pot contemplar-se amb exclusivitat sota el punt de vista arquitectònic 
i social sinó que existeixen altres tipus de requeriments, a vegades contraposats a aquests, com pot 
ser l’aspecte econòmic. El diner públic ha de ser rendible, encara que l’Administració pugui actuar 
amb criteri re distribuïdor dels seus recursos. S’ha de tenir en compte que amb les valoracions del 
sòl, dels edificis i dels habitatges no s’ha de perjudicar a ningú però tampoc afavorir i no perdre de 
vista el perill del procés de reconversió dels beneficis de la inversió pública rehabilitadora en 
plusvàlues per als particulars. 
Una d’aquestes reformes ha estat la de Sant Andreu, amb un procés de redacció d’una MPGM 
llarg i problemàtic caracteritzat, per una forta oposició del moviment ciutadà, que s’ha aferrat als 
valors tradicionals del barri per mantenir en peu els seus habitatges. En alguns barris amb menys 
capacitat de cohesió i iniciativa, la imposició per part de les institucions públiques acaba per 
imposar-se, d’aquesta manera es perden els valors i conceptes culturals propis. 
Una conclusió de les actuacions del Parc del Camí Comtal es que afavorirà el model de ciutat 
d’avantguarda i mantindrà a Barcelona com a ciutat europea de referència. Això es basa amb 
actuacions urbanes que atreguin negocis i turisme, sempre sense perdre l’orientació del ciutadà 
resident. Els grans canvis produïts faran perdre la identitat original, això requerirà un llarg procés 
d’adaptació. 
Socialment existeixen costos per a la població com són canvis d’usos del sòl, impacte visual i les 
molèsties generades per la construcció. Segurament, aquests desavantatges quedaran coberts per la 
compensació de la unió entre barris donant continuïtat a la ciutat. 
Com a conclusió final d’aquesta tesina és la diferència creada en un mateix àmbit, Sant Andreu, i 
com queden enfocats dos estils d’actuació amb grans diferències. Sobretot en l’aspecte més de 
caire social queda clar com per una banda, es manté l’essència tradicional del poble mentre que 
per l’altre es canviarà l’entitat de barri típicament de classe treballadora per un amb un nivell de 
renda més alt. La cohesió entre els dos àmbits serà un bon repte pel futur del barri. 
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8.1. Recursos on-line 
 

- web de l'Ajuntament de Barcelona 

 
- web de l’Associació de Veïns de Sant Andreu 

 
- web de Barcelona Sagrera Alta Velocitat 

 
- Google Maps 

 
- Web del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 


