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II.1. INTRODUCCIÓ 
 
 
La Plaça Cerdà va ser escollida entre les dotze àrees de centralitat triades per 
l’Ajuntament de Barcelona l’any 1987. Des d’aquell moment fins avui, el sector Plaça 
Cerdà format per la mateixa plaça i els carrers que l’envolten, ha evolucionat molt 
significativament. S’ha cregut útil desenvolupar un estudi de la zona per a veure si s’han 
complert les expectatives del sector i quina serà l’evolució futura. És l’objectiu bàsic de la 
tesina. 
 
Primerament, es veurà quines van ser les Àrees de Nova Centralitat triades i quina 
posició ocupa la Plaça Cerdà en totes elles. S’analitzaran quines són les característiques 
diferencials respecte a les altres àrees de centralitat. 
 
Seguidament, s’ha elaborat un estudi urbanístic de la Plaça Cerdà en funció dels 
estàndards urbanístics. Aquests valors ens serviran com a referència per a poder 
comparar el sector amb altres sectors característics dels diferents teixits urbans de 
Barcelona. A més, s’analitzarà com és el planejament públic i el privat de l’àrea. 
 
El sector Plaça Cerdà es troba en la zona fronterera que limita els municipis de Barcelona 
i L’Hospitalet de Llobregat. Per això, és lògic pensar que els dos ajuntaments s’hauran 
d’haver posat d’acord en molts aspectes i hauran hagut de col·laborar estretament. 
D’aquest aspecte es parlarà en el quart punt d’aquesta segona part de la tesina. 
 
Seguidament, s’analitzarà un factor molt important per tal de donar-li centralitat a una 
zona: l’accessibilitat. Per tal de fer això, es descriuran les principals vies de l’entorn de la 
plaça i s’analitzarà com funciona el trànsit de vehicles a la zona. També es veurà com és 
la xarxa d’autobusos actual, els Ferrocarrils de la Generalitat i les actuacions previstes en 
ambdós medis de transport. I, pel que fa a l’accessibilitat, cal destacar el projecte de la 
nova línia 9 de metro, amb estacions a prop de la Plaça Cerdà, tant pel ramal del Passeig 
de la Zona Franca, com pel ramal més proper a la Fira.  
 
Amb les comunicacions existents, tant de transport públic com de privat, es creu 
garantida l’accessibilitat a una zona que serà un gran pol d’atracció d’activitat després de 
la construcció dels grans equipaments previstos. 
 
Aquests equipaments es descriuran i analitzaran en el punt setè. Les grans actuacions 
més importants previstes a la zona són l’ordenació urbanística de la Gran Via, l’ordenació 
i construcció a l’illa de la Philips i la remodelació del sector Can Batlló. Com a grans 
equipaments, destacarem en aquest treball la futura Ciutat Judicial, el centres comercials, 
l’ampliació de Fira-2 i el nou centre de negocis que es construirà al Passeig de la Zona 
Franca. 
 
Per últim, es veurà com ha estat i és el desenvolupament de l’habitatge, de les oficines i 
dels hotels a la zona. 
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II.2. ÀREES DE NOVA CENTRALITAT 
 
 
II.2.1. Sectors escollits com a àrees de nova centralitat (ANC) 
 
 
A l’any 1987 es va publicar un estudi de l’Ajuntament de Barcelona titulat Àrees de Nova 
Centralitat. Aquesta publicació tenia l’objectiu de definir uns espais que per la seva 
situació podien convertir-se en centres d’activitat i que fins aquell moment no estaven 
aprofitats. L’activitat es concentrava excesivament en l’Eixample. [6] 
 
En aquest llibre s’estudien les àrees de centralitat previstes, un total de dotze. Els 
diferents sectors es van situar en aquells buits urbans que, per la seva localització i 
potencial connectiu, poden esdevenir centres urbans de canalització d’activitats en el 
futur. No es tractava d’eliminar el centre tradicional, sino d’oferir alternatives que acullin 
tota la demanda que es preveia i que s’ha donat. 
 
Per això, es van proposar mètodes per descentralitzar, per tal d’equilibrar la ciutat i evitar 
cicles de densificació. Es van requalificar amplis sectors urbans, per tal de crear àrees 
diversificades que tinguessin un potencial d’atracció d’activitats. Unes àrees de les 
seleccionades ja disposaven planejament específic aprovat i es trobaven en curs, 
independentment de si eren d’iniciativa pública o privada. En aquelles àrees de promoció 
pública, es va actuar de manera esglaonada per assegurar l’entrada gradual en el mercat 
de sóls necessaris per acollir activitats centrals. En les àrees privades, l’Ajuntament va 
col·laborar en la gestió, amb els estris municipals com l’assessorament i seguiment de les 
ordenacions i assegurant que tinguéssin desenvolupament possible a la ciutat. 
 
Cal diferenciar dos models de ciutat molt diferents que existeixen actualment. La ciutat 
pot estar desenvolupada a partir d’un únic lloc central, que té uns signes d’identitat que el 
caracteritzen i dónen la imatge de la ciutat. Aquest espai es caracteritza per un alt nivell 
d’activitat, preferentment diversificada, la presència d’edificis públics de caire institucional, 
espais lliures d’especial significació, etc. En canvi, el model de ciutat contraposat seria 
aquell que densenvolupa la ciutat a partir de centres menors, que solen tenir una posició 
perifèrica i que neixen degut a operacions d’infraestructura o equipaments singulars que 
generen activitat al seu entorn. 
 
Els dos tipus de ciutat funcionen de manera diferent. En el cas d’un lloc central, quan 
tenim una actuació puntual l’activitat es dirigeix cap a aquesta direcció, creant efectes 
induïts sobre les àrees properes. En canvi, en el segon model no es poden fer actuacions 
al centre ja que normalment hi ha manca d’espai. Per això es fan operacions 
d’infraestructura i equipaments singulars en llocs més perifèrics, convertint-los en centres 
menors. 
 
Fa anys podríem afirmar que Barcelona corresponia clarament al model primer, amb un 
centre molt ben definit. No obstant això, ara la tendència és cap al segon model. S’han 
anant omplint els espais buits o mínimament constituïts, i s’estan reconstruint aquells 
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espais que han quedat fóra d’ús i s’han degradat. És un procés que veiem en l’àrea a 
estudiar: al voltant de la Plaça Cerdà teniem molts espais buits que s’han omplert i altres 
que s’estan omplint actualment. Aquests enclavaments suposen una oferta de sól 
quantitativament important, amb un alt potencial d’activitat, degut a la seva bona posició 
en relació amb el sistema d’accessos de la ciutat.  
 
El foment de ANC en una posició periférica pot complementar el sector central de la 
ciutat. Aquestes àrees de nova promoció terciària normalment tenen una mida acotada i 
una demanda a satisfer, que complementarà a la ja existent en el centre de la ciutat. 
 
L’estudi es va reduïr finalment a deu sectors que presentaven particularitats relatives a la 
seva posició, caràcter urbà i usos predominants dels sectors en què s’implanten, i per la 
diferent incidència dels sistemes de transport urbà, metropolità o regional. Uns factors de 
diferenciació relativa a valorar van ser la proximitat als eixos viaris bàsics, al sistema 
portuari o la seva posició en àrees porta. 
 
Les deu àrees estudiades es van classificar en tres grups, en funció dels terminis en que 
podien ésser programades. Es recull en la següent taula: 
 
 
Taula II.2.1. Característiques i classificació de les ANC  
 

A curt termini Mig termini Llarg termini 
- Planejament executat i 

aprovat 
- Fase molt avançada de 

tramitació 
- Sense problemes de 

propietat del sól 
- Àrees no vinculades a grans 
operacions d’infraestructures 

- Planejament executat o en 
fase molt avançada, però amb 
problemes de gestió (propietat 

del sól, reparcel·lació...) 
- Implicació en projectes 
importants de reformes 

d’infraestructures 

- Vinculació a problemes de 
gran envergadura 

- Alt cost 
- Forta repercussió dels 
treballs d’infraestructura 

DIAGONAL-SARRIÀ 
TARRAGONA 

RENFE-MERIDIANA 
CARLES I-AVINGUDA ICÀRIA 

GLÒRIES 
PLAÇA CERDÀ 
BARCELONETA 
VALL D’HEBRON 

SAGRERA 
DIAGONAL-PRIM 

 
Font: Llibre Àrees de Nova Centralitat publicat per l’Ajuntament de Barcelona. 
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II.2.2 La Plaça Cerdà 
 
 
La Plaça Cerdà és una de les deu ANC previstes a l’estudi urbanístic elaborat per 
l’Ajuntament l’any 1987. [6] 
 
Els usos previstos per aquest sector van ser d’oficines, habitatge, comercial i hoteler. La 
manera de gestió prevista va ser totalment a càrrec de l’iniciativa privada, com així ha 
estat. De fet, juntament amb Diagonal-Sarrià, van ser les úniques àrees d’iniciativa 
completament privada. Aquest aspecte el desenvoluparem més extensament en el punt 
3.3. 
 
Abans de l’any 1987, la cruïlla entre els carrers Riera Blanca i Gran Via tenia un caràcter 
exclusiu de porta de la ciutat. Aquesta situació va quedar superada quan el fort 
creixement de L’Hospitalet va formar un continu urbà amb la ciutat de Barcelona. 
 
Quan es va urbanitzar i obrir l’anomenat Primer Cinturó (ara Ronda del Mig) amb la seva 
prolongació fins al Passeig de la Zona Franca, la Plaça Cerdà es va convertir en 
l’encreuament de dues vies bàsiques, que era fàcilment reconeguda pel fort impacte 
visual que tenien vies a diferents nivells. 
 
L’alt grau d’infraestructures viàries contrastava amb la poca consistència urbana i 
arquitectònica de l’entorn immediat. Llevat del conjunt Seat i del grup d’habitatges 
d’Estrelles Altes situat al seu darrera, la zona no oferia una imatge concordant amb la 
seva posició de porta d’accés a la ciutat. La torre de vidre de l’edifici Seat era un bon 
exemple d’arquitectura internacional, construïda als anys seixanta, que insinuava la 
possibilitat de nova formulació urbana d’aquest enclavament. 
 
Les edificacions que existien a l’entorn mostraven un passat suburbà i industrial fins als 
anys seixanta. De fet, el traçat que existia en superfície dels Ferrocarrils Catalans i 
l’Estació de Magòria estaven molt vinculades a la realitat industrial del segle XIX: el 
ferrocarril era a la perifèria una raó decisiva d’implantació industrial. Un exemple d’això és 
la fàbrica de Can Batlló, que ara té uns serveis mixtes d’usos, com tallers, serveis, 
magatzems i habitatges. 
 
L’existència de la caserna de Lepant en posició contigua incrementava potencialment 
l’oferta de sòl del sector i millorava les seves expectatives, i és on ara es construiran els 
futurs nous jutjats de Barcelona i L’Hospitalet. 
 
La proximitat del Polígon Pedrosa oferia un potencial complementari, atès que hi havia 
previstes importants dotacions de sòl per a equipaments i comerç. És en aquesta zona on 
s’ha fet l’ampliació de la Fira de Barcelona, el nou centre comercial Gran Via 2, i la nova 
gran tenda de la multinacional IKEA. La prolongació del carrer Mineria va garantir una 
bona accessibilitat al Sector Pedrosa des de Barcelona a través de la Gran Via i la Ronda 
del Mig. 
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La incidència dels mitjans de transport era relativa, destacant l’existència de la línia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, soterrada i modernitzada. Oferia una bona 
comunicació amb les comarques del Baix Llobregat i l’Anoia. La línia 1 del metro 
transcorria en una posició propera travessant la part baixa del barri de Sants. A això s’ha 
d’afegir els nombrosos autobusos interurbans. Tota aquesta xarxa ha millorat molt amb 
noves línies d’autobús; però la millora definitiva arribarà amb la futura línia 9 de metro. 
 
La vocació del sector apuntava cap a un tipus d’activitat terciària de projecció 
metropolitana, aprofitant-ne la posició en la frontera entre Barcelona i L’Hospitalet i ser 
punt de pas de les línies de transport suburbà de rodalies. La seva posició, al peu de la 
Gran Via, la posava en una bona disposició d’enllaç amb l’aeroport i l’autovia d’accés al 
Baix Llobregat. 
 
Les primeres previsions sobre el sector Plaça Cerdà van ser les següents: 
 
 - Teníem una superfície de sòl aproximadament d’unes 11 Ha. 
 

- Els usos previstos van ser: 
 

  1.- Residencial (43.810 m2 de sostre) 
 
  2.- Oficines (8.680 m2 de sostre, en la primera fase) 
 
  3.- Comercial (5.000 m2 de sostre, en la primera fase) 
 
  4.- Hoteler 
 
 - Gestió: iniciativa privada. 
 
Després analitzarem si s’han complert aquestes expectatives i com evoluciona 
actualment el sector. 
 
A la pàgina següent s’inclouen algunes vistes de l’entorn Plaça Cerdà. 
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Imatge II.2.1. Gran Via L’Hospitalet, al costat de la Plaça Cerdà. A la dreta es pot veure el mur 
de l’antiga caserna de Lepant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Imatge II.2.2. Avinguda Carrilet. Pas sota la Ronda del Mig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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II.3. ESTUDI URBANÍSTIC DE LA PLAÇA CERDÀ 
 
 
La Plaça Cerdà està situada a l’encreuament de dues vies importants a nivell metropolità, 
com són la Gran Via i la Ronda del Mig. Es troba situada al districte Sants-Montjuic de 
Barcelona, i al costat de la frontera amb L’Hospitalet de Llobregat. També és el punt 
d’inici del Passeig de la Zona Franca en direcció cap al port. 
 
Als anys 80 era únicament un encreuament de vies, sense cap caràcter de plaça urbana. 
L’entorn o estava buit o era eminentment industrial. Va ser l’any 1991 que s’inicien els 
treballs urbanístics per a modificar el sector, continuant el procès iniciat amb les ANC. 
Van consistir en definir el marc de planejament global on es puguessin referir cadasquna 
de les actuacions puntuals al sector, tant públiques com privades. 
 
La primera premissa per l’ordenació de la plaça era redissenyar el nus viari a fi de millorar 
la seva connectivitat, la millora de l’enllaç amb els carrers de l’entorn i l’establiment de la 
connexió per a vianants, que pràcticament no hi existia. De la solució adoptada parlarem 
en el punt 5 d’aquesta segona part de l’estudi, des d’un punt de vista crític i proposant 
altres opcions. 
 
Aquestes millores funcionals per a vianants i viàries, estan enmarcades dintre de la 
voluntat de dotar a la plaça d’una representativitat urbana, com ja venia expressat al 
projecte de ANC. 
 
El primer projecte de disseny del nus consistia en desmuntar l’estructura elevada Passeig 
Zona Franca – carrer Badal, mantenir l’altra estructura elevada Gran Via (L’Hospitalet) – 
carrer Badal, i mantenir la Gran Via soterrada al pas per la plaça. La resta de moviments 
s’efectuarien a peu pla. El nus s’acabava de completar amb una anella exterior coincident 
amb l’antic traçat del FF.CC. Aquesta solució no va ser la finalment adoptada. [7] 
 
A la vegada, es va treballar per definir volumètricament l’ordenació dels dos xamfrans de 
la plaça que encara estaven per construir: l’illa Passeig Zona Franca – carretera del Prat 
– Radi – Gran Via i l’illa Gran Via – Badal – FF.CC (Av. Carrilet). La primera d’aquestes 
illes era qualificada per remodelació privada (14b) segons el PGM. La segona, era 
qualificada pel PGM com a zona de densificació urbana intensiva (13a). 
 
L’objectiu era refermar la singuraritat del lloc com a encreuament i porta de la ciutat, i 
aconseguir realitzar les previsions del projecte de ANC, atès que es destinaven moltes 
zones a usos terciaris per desenvolupar l’activitat a la zona. Això permetria en un futur 
dissenyar projectes per la fàbrica Can Batlló, la Fira o la caserna de Lepant. 
 
La redacció del planejament en la zona 14b (preceptiu en aquestes zones pel PGM) va 
ser possible gràcies a l’interés dels operadors privats i dels propietaris del sòl per 
construir. 
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Va ser en aquells moments quan es van redactar i aprovar un estudi de detall sobre l’illa 
Gran Via – FF.CC. i un PE de remodelació de l’illa Passeig Zona Franca, de promoció 
privada. 
 
Després de l’aprobació d’aquests estudis i del projecte definitiu de la plaça es quan va 
començar veritablement l’important desenvolupament urbanístic de la Plaça Cerdà i el 
seu entorn, que ens ha portat fins la situació actual. 
 
A continuació analitzarem aquesta evolució urbanística utilitzant estàndars urbanístics, i 
veurem com s’ha desenvolupar l’entorn Plaça Cerdà des del punt de vista dels 
planejaments públic i privat. 
 
 
II.3.1 Estàndards urbanístics 
 
 
En el present apartat compararem els estándars urbanístics de l’entorn Plaça Cerdà 
existents en el pasat amb els existents avui dia. També es compararan els estàndars 
actuals amb altres zones de la ciutat, per poder analitzar quins són els usos de la zona 
més predominants en comparació amb la resta de la ciutat. 
 
Per tal de fer la comparativa amb zones del mateix tamany, em limitat les zones d’estudi 
a recintes de 500 x 500 metres; en aquestes àrees de 25 Ha és on es farà l’estudi.  
 
A tots els plànols s’estudiaran els mateixos estàndars, agafant les dades de partida que 
podem obtenir a cada recinte. No ens interessa exactitud matemàtica, ja que només 
volem comparar dades representatives que indiquin l’evolució de la Plaça Cerdà per sí 
mateixa, i en comparació amb altres teixits urbans diferents de la ciutat.  Per aquest motiu 
no s’ha utilitzat el programa Autocad.  
 
A tots els plànols es mesuraran els següents valors : 
 

- Superficie bruta : són 25 Ha. És la suma del sól públic més el privat. (Sb) 
- Superficie de viari: són els carrers més les places públiques. Les places 

interiors als edificis no es consideraran en aquesta superficie. (Sv) 
- Superficie dotacional: també és sól públic, com el viari, però correspon a 

dotacions de l’Ajuntament: equipaments, parcs... (Sd) 
- Sól públic: és la superficie dotacional més la superficie de viari. (Sp) 
- Sól net: correspon al sól net privat i es pot calcular com la superficie bruta 

menys el sól públic. (Sn) 
- Sól ocupat per l’edificació principal: s’engloba dintre del sól net, i és la part 

que ocupa l’edifici únicament, sense contar la superficie de patis interiors. 
(Soc) 

 
El sól públic serà la suma del viari més el sól dotacional, mentre que el privat serà la 
suma de la superficie dels patis més el sól ocupat per l’edificació principal. 
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A partir d’aquestes dades calculades a cada recinte en estudi, s’han obtingut els diferents 
estàndars: 
 

1) % de viari = ( Sv/St ) · 100  on St és la superficie total. 
 
2) % sól dotacional = ( Sd/St ) · 100. 

 
El sól dotacional més la superficie de viari conformen el sól públic. 
 
3) % de sól privat = ( Sól privat/St ) · 100. 
 
4) % d’ocupació bruta =  ( Soc/Sb ) · 100. 

 
5) % d’ocupació neta = ( Soc/Sn ) · 100. 

 
6) Edificabilitat bruta (Eb) = superficie de sostre/Sb = m2 de sostre/m2 de sól brut. 

 
7) Edificabilitat neta (En) = superficie de sostre/Sn = m2 de sostre/m2 de sól net. 

 
8) Connectivitat = metro linial de viari/Sb (en Ha). 

 
Per a calcular 6 i 7 haurem de fixar un nombre de plantes mig. Això s’ha realitzat fent una 
mitja aproximada de les plantes que tenen els edificis a les zones en estudi. 
 
Alguns exemples dels plànols utilitzats per aquests càlculs s’adjunten a l’apèndix. 
 
 
Anàlisi de l’evolució urbanística del sector mitjatçant els estàndars urbanístics 
 
 
El primer pas ha estat calcular els estàndars urbanístics actuals de la Plaça Cerdà. Per 
tal de fer això, s’han triat dos sectors de 500x500 metres representatius de la zona. El 
primer sector engloba la mateixa plaça, i parcel·les tant importats com la de les oficines 
Nissan o la cantonada de la Philips. S’ha triat un altre sector, ja que aquest primer no és 
representatiu dels estàndars de l’entorn, ja que té molt viari (Gran Via, Ronda del Mig, 
Passeig Zona Franca). 
 
El sector 2, també de 25 Ha, pertany a la zona sud de la Plaça Cerdà, amb la parcel·la 
Philips com a referència (o es situarà part de l’ampliació de la Fira). Els resultats dels 
càlculs es recullen a la taula que s’adjunta a continuació. S’ha triat una mitja de número 
de plantes pels edificis de PB + 7. 
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Taula II.3.1. Estàndards actuals de l’entorn Plaça Cerdà. 
 

(superficies en m2) SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR PROMIG 
Sb 250.000 250.000 250.000 
Sv 120.066 49.913 84.989,5 
Sd 42.500 37.015 39.757,5 
Sp 162.566 86.928 124.747 
Sn 87.434 163.072 125.253 
Soc 81.184 132.722 106.953 
ESTÀNDARS    
% viari 48,03 19,97 34,00 
% sól dotacional 17,00 14,81 15,90 
% sól privat 34,97 65,23 50,10 
% ocupació bruta 32,47 53,09 42,78 
% ocupació neta 92,85 81,39 87,12 
Eb 2,60 4,25 3,42 
En 7,43 6,51 6,83 
Connectivitat (m/Ha) 114,00 113,96 113,98 

  
Font: Elaboració própia. 
 
 
Seguidament, es calculen els estàndars urbanístics anteriors per poder veure l’evolució. 
La taula següent recull els estàndars calculats sobre un plànol de la zona a 1986, abans 
de que comencés tot el procés de renovació urbana. 
 
 
Taula II.3.2.. Estàndards de la Plaça Cerdà a l’any 1986. 
 

(superficies en m2) 1986 
Sb 250.000 
Sv 77.510 
Sd 9.138 
Sp 86.648 
Sn 163.352 
Soc 160.152 
ESTÀNDARS  
% viari 31,00 
% sól dotacional 3,66 
% sól privat 65,34 
% ocupació bruta 64,06 
% ocupació neta 98,04 
Eb 5,12 
En 7,84 
Connectivitat (m/Ha) 106,00 

    
Font: Elaboració própia. 
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L’anàlisi de l’evolució dels estàndars és el següent: 
 
% de viari 
 
El % de viari ha evolucionat d’un 31% a un 34%, és a dir, un petit augment. Això es degut 
a l’obertura de diversos carrers petits per millorar la connectivitat del barri i comunicar les 
noves urbanitzacions. Els carrers principals, com la Gran Via, el Passeig Zona Franca o 
la Ronda del Mig s’han mantingut pràcticament intactes. La superficie de viari a prop de la 
plaça és molt elevada degut a les grans vies principals, mentre que a la resta tenim vies 
més reduïdes. 
 
% de sól dotacional 
 
Veiem una clara evolució de menys a més; mentre que a l’any 1986 teniem menys del 
4% de sól dotacional, avui tenim un 15,9%. Això és un factor que ens indica l’evolució 
positiva de la zona. De totes maneres, aquest % és molt elevat degut a grans zones de 
sól destinades a equipaments, com la caserna de Lepant, encara que seran uns jutjats (la 
futura Ciutat Judicial de Barcelona i L’Hospitalet). També s’han ampliat significativament 
les zones verdes, fent créixer aquest tipus de sól. 
 
% sól privat 
 
El % de sól privat ha disminuit un 15% mentre augmenta el sól públic. Es deixen més 
espais lliures en les noves construccions, quedant d’aquesta manera més sól públic. A 
l’entorn de la Plaça Cerdà tenim diverses places i zones verdes, la majoria instaurades en 
l’última década. Augmenten el sól públic en detriment del privat. 
 
% d’ocupació bruta 
 
L’ocupació bruta ha baixat d’un 64% a un 43,8%. Això té unes causes similars a la 
baixada del % de sól privat, afegit a que les noves construccions de vivendes en 
aquestes zones tenen poca superficie de patis interiors. Tampoc han variat gaire les 
zones verdes d’interior d’illa, ja que s’han mantingut les dels edificis que ja existien 
abans.  
 
% d’ocupació neta 
 
L’ocupació neta també ha baixat significativament, des d’un 98% al 1986 fins a un 87% 
actualment. Els patis interiors pràcticament no han augmentat, però en disminuir el sól 
privat, ara representen un percentatge major sobre el sól privat. Encara així, tenim uns % 
molt elevats, indicatius de la falta de patis interiors. La majoria del sól privat està edificat o 
està previst edificar. 
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Edificabilitat bruta 
 
Veiem com l’edificabilitat bruta ha baixat bastant, passant d’un 5,12 a un 3,42. 
L’edificabilitat bruta serà més gran quant més gran sigui el nombre de plantes dels edificis 
i més gran sigui la superficie ocupada per l’edificació principal. La disminució de sól 
edificat ha implicat el descens de l’edificabilitat bruta a l’entorn Plaça Cerdà, juntament 
amb la construcció d’edificis una mica més baixos (passem de 8 o 9 plantes de mitja, a 7 
plantes). 
 
 
Edificabilitat neta 
 
L’edificabilitat neta depén de la superfície de sól net i del nombre de plantes dels edificis. 
Un alt valor de l’edificabilitat neta indica que el sól edificat es troba aprofitat al màxim, i 
que es concentren alts edificis en poca superficie de terreny. És a dir, tindrem alts valors 
d’edificabilitat neta quan tinguem una elevada quantitat de sól net i edificis alts. A l’entorn 
Plaça Cerdà, el sól net ha disminuit, així com ha disminuit el nombre de plantes dels 
edificis. Per aquest motiu ha baixat l’edificabilitat neta, que ha passat d’un 7,84 a un 6,83. 
 
Connectivitat 
 
La connectivitat ha passat de 106 a 114. Aquest petit augment es degut a l’obertura de 
nous carrers per a comunicar millor el barri, ja que abans el trànsit de barri utilitzava molt 
les vies principals, com la Gran Via o el Passeig Zona Franca. Ara tenim un major trànsit 
per les vies secundàries, el trànsit dintre del barri. Això s’ha aconseguit millorant aquesta 
connectivitat.  
 
 
Comparació amb altres barris de la ciutat de Barcelona 
 
 
Per tal de comparar els estàndars urbanístics de l’entorn Plaça Cerdà amb altres zones 
de la ciutat de Barcelona, s’han analitzat recintes 500x500 metres representatius d’altres 
barris. El nombre de plantes considerades a cada zona escollida ha estat el següent: 
 
 Gràcia: PB + 4 plantes. 
 Sant Martí: PB + 10 plantes. 
 Ciutat Vella: PB + 4 plantes. 
 Eixample: PB + 6 plantes. 
 Barceloneta: PB + 4 plantes. 
 Guineueta: PB + 8 plantes. 
 
Els resultats obtinguts s’adjunten a la taula següent. Les superficies venen donades en 
m2 mentre que la connectivitat ve donada en m/Ha. 
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Taula II.3.3. Estàndards urbanístics de 7 zones de Barcelona. 
 

 Gràcia Sant Martí 
Ciutat 
Vella Eixample Barceloneta Guineueta 

Plaça 
Cerdà 

Sb 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 
Sv 69.063 135.038 57.678 73.750 116.794 60.019 84.990 
Sd 6.719 15.950 20.656 10.850 21.763 50.288 39.758 
Sp 75.781 150.988 78.334 84.600 138.556 110.306 124.747 
Sn 174.219 99.013 171.666 165.400 111.444 139.694 125.253 
Soc 174.219 77.131 168.103 116.319 102.538 42.463 106.953 

Estàndars        
% viari 27,63 54,02 23,07 29,50 46,72 24,01 34,00 

% sól dot. 2,69 6,38 8,26 4,34 8,71 20,12 15,90 
% sól privat 69,69 39,61 68,67 66,16 44,58 55,88 50,10 
% oc. bruta 69,69 30,85 67,24 46,53 41,02 16,99 42,78 
% oc. neta 100,00 77,90 97,92 70,33 92,01 30,40 87,12 

Eb 3,48 3,39 3,36 3,26 2,05 1,36 3,42 
En 5,00 8,57 4,90 4,92 4,60 2,43 6,83 

Connectivit
at 408,3 254,1 565,8 312,5 764,5 181,3 

114,0 

 
Font: elaboració própia. 
 
 
L’análisi dels valors obtinguts en els estàndars ens condueix a les següents conclusions: 
 
% de viari 
 
Pel que fa al viari, la Plaça Cerdà presenta un valor mig, situant-se en un 34% de la 
superficie total. El valor no és petit perquè tenim carrers amples i les diferents parcel·les 
estan comunicades bastant bé.  Els valors més petits es presenten a Ciutat Vella, on 
tenim carrers molt estrets i molt poques places, i a la Guineueta, on les edificacions i els 
numerosos patis ocupen les tres quartes parts del territori. 
 
% de sól dotacional 
 
A la Plaça Cerdà tenim un valor molt elevat, un 15,9%. Això es degut a que em 
considerat com equipaments grans superficies com la que ocupa la caserna de Lepant 
(que estava destinada a equipaments, i es on es farà la Ciutat Judicial) o l’espai destinat 
a l’ampliació de la Fira, entre d’altres. Si considerem els equipaments existents ara 
mateix, el % seria bastant inferior, destacant l’espai que ocupa el Poliesportiu Energia o 
el Mercat Municipal de La Marina. De totes maneres, el sól destinat a equipaments es 
bastant gran, ja que tenim grans superficies que ocupen uns quants equipaments de 
tamany significatiu. Destaca molt per sobre de barris com Gràcia, que és un barri molt 
residencial i amb poques instal·lacions públiques. És un barri antic i on no queda espai 
per construir, per la qual cosa no hi ha espai per construir les dotacions públiques que no 
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es van construir en el seu moment. Una cosa semblant li ha ocorregut a l’Eixample, que 
també destaca pel seu % baix de sól dotacional. En canvi, a l’entorn Plaça Cerdà, en tenir 
grans espais buits on construir, es pot dotar actualment al barri dels equipaments 
adequats. Les zones verdes, més abundants que a altres barris exceptuant la Guineueta, 
també donen a la Plaça Cerdà aquest alt valor de sól dotacional. 
 
% de sól privat 
 
En aquest cas, a la Plaça Cerdà tenim un 50% de sól privat, per sota de barris com 
Gràcia, Ciutat Vella o Eixample, on els valors són propers al 70% de la superficie total. 
Aquest últims barris són els més antics i consolidats de la ciutat, on es va realitzat una 
elevada construcció d’edificis sense tot just deixar espai lliure. A la Plaça Cerdà tenim 
més espais lliures d’edificacions, i els carrers i les dotacions públiques ocupen una part 
significativa del territori. Veiem que els barris amb un % de viari més gran tenen un % de 
sól privat menor, com és lógic. 
 
% d’ocupació bruta 
 
El valor més alt el tenim a Gracia, amb un 69,7%. Indica la poca presència de patis i 
zones verdes interiors als edificis, a més de la gran quantitat de sól privat de la qual 
disposa el barri. A l’altre extrem tenim la Guineueta, amb un 17% d’ocupació bruta. Aixó 
es degut, primer, al baix porcentatge de sól privat, i segon, a la gran quantitat de patis i 
zones verdes interiors als edificis. A la Plaça Cerdà tenim un valor intermig, ja que tenim 
edificis amb poca superficie de patis (sobretot els de nova construcció), però també tenim 
edificis més antics amb grans patis-parcs interiors a l’illa. 
 
% d’ocupació neta 
 
L’ocupació neta més gran la tenim a Gràcia, degut a la inexistència de patis interiors. 
També tenim en aquest extrem a Ciutat Vella, on el sól net està ocupat pràcticament tot 
per l’edificació principal. A la Plaça Cerdà també tenim una alt porcentatge, 87%, que 
s’explica pels mateixos motius que em descrit abans per l’ocupació bruta.  
 
Edificabilitat bruta 
 
El valor més gran el tenim al barri de Gràcia, sobretot degut a la gran quantitat de sól 
edificat. Li segueix la Plaça Cerdà, ja no tant per la quantitat d’edificació, sino per l’elevat 
nombre de plantes (7 plantes de mitja) que li proporcionen un alt valor dels m2 de sostre. 
Destaca el baix valor de la Guineueta, ja que els edificis tenen 9 plantes (incloent la 
planta baixa). Això es degut a la poca superficie de sól ocupada pels edificis. 
 
Edificabilitat neta 
 
La Plaça Cerdà té una destacada segona posició en els barris estudiats. El valor més 
gran correspón a Sant Martí, degut a la poca quantitat de sól net en relació amb altres 
barris (99.013 m2) i l’elevat nombre de plantes (PB + 10). Un alt valor de l’edificabilitat 
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neta indica que el sól edificat està aprofitat al màxim, i generalment es concentren alts 
edificis en poca superficie de terreny. La Plaça Cerdà té aquesta segona posició degut a 
que quasi el 90% del sól net està ocupat per edificis, i a més tenim una alçada 
considerable d’aquésts (PB + 7). El menor valor de l’edificabilitat neta el trobem al barri 
de la Guineueta, pels mateixos motius explicats a l’edificabilitat bruta. 
 
Connectivitat 
 
El major valor de la connectivitat es dóna a la Barceloneta. Si observem un plànol veiem 
una gran xarxa de carrers en totes les direccions amb un alt porcentatge de viari. Tots els 
edificis estan molt ben comunicats degut a l’àmplia xarxa de carrers. Els carrers no són 
amples, però molt llargs i numerosos, qualitats que impliquen una elevada connectivitat. 
Podríem haver pensat que Ciutat Vella ocuparia la primera posició en aquest aspecte; 
encara així és la segona dels barris estudiats. Són, per tant, la Barceloneta i Ciutat Vella 
els recintes amb més connectivitat, seguits per Gràcia i l’Eixample. En el cas de 
l’Eixample tenim carrers en cuadrícula bastant amples, però no donen una gran 
connectivitat. La connectivitat major es dóna amb molts metres linials de viari, i amb 
carrers més amples aquest valor és menor ja que hi caben menys carrers. 
 
Valors baixos de la connectivitat es dónen a Sant Martí, la Guineueta, i el menor, a la 
Plaça Cerdà. En el primer cas, encara que tenim un elevat porcentatge de sól viari, els 
metres linials d’aquest són escassos ja que tenim víes amples. Per altra banda, a la 
Guineueta tenim grans parcs que no sumen als metres linials de viari. La connectivitat 
més baixa la tenim a la Plaça Cerdà, degut a que tenim vies molt amples amb molts 
carrils. La Gran Via té dotze carrils, o el Passeig de la Zona Franca en té vuit. També són 
amples la Ronda del Mig, la carretera del Prat, etc. Tenim carrers amples però que no 
sumen molts metres linials de carrer, amb la qual cosa tenim una connectivitat molt baixa. 
 
Amb l’exposat fins ara en aquest apartat, concluim l’estudi urbanístic de la plaça utilitzant 
els estàndars urbanístics. A continuació analitzarem com ha sigut l’evolució urbanística 
pel que fa al planejament públic i al privat. 
 
 
II.3.2. Planejament públic 
 
 
A l’entorn de la Plaça Cerdà tenim unes qualificacions urbanístiques que dominen sobre 
la resta, i són les següents: 
 

- 5: Sistema viari bàsic. Xarxa viària bàsica. 
 
- 6a: Parcs i jardins urbans. Actuals de caràcter local. 

 
- 6b: Parcs i jardins urbans. De nova creació de caràcter local. 

 
- 6c: Parcs i jardins urbans. Actuals i de nova creació a nivell metropolità. 
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- 7b: Equipaments comunitaris i dotacions. De nova creació de caràcter local. 
 

- 13a: Zona en sòl urbà de densificació urbana intensiva. 
 

- 13b: Zona en sòl urbà de densificació urbana semiintensiva. 
 

- 17: Renovació urbana: renovació d’ús existent. 
 

- 18: Zona en sòl urbà subjecta a ordenació volumètrica específica. 
 

- 22a: Sòl industrial. 
 
A l’annex 3 s’inclou una taula amb totes les qualificacions urbanístiques actuals. A mode 
d’exemple, les dues figures següents indiquen les qualificacions a part de la zona 
estudiada. 
 
 
Figura II.3.1. Planejament públic a l’entorn Plaça Cerdà. La plaça i els seus voltants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Gabinet d’Estudis Urbanístics de Barcelona. 
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Figura II.3.2. Planejament públic a l’entorn Plaça Cerdà. Proximitats de la Gran Via. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Gabinet d’Estudis Urbanístics de Barcelona. 
 
 
 
II.3.3. Planejament privat 
 
 
Com hem destacat al capítol 2, l’ordenació de la Plaça Cerdà per tal de convertir-la en 
ANC ha estat portada a terme principalment per iniciativa privada. Va ser una de les dos 
úniques ANC planificades únicament per la iniciativa privada. Per això cal parlar del 
planejament privat en la seva evolució. 
 
En el cas de la Plaça Cerdà, la promoció privada del planejament s’ha desenvolupat, en 
molts casos, pràcticament amb caràcter simultani al planejament públic que li ha servit de 
marc. L’Ajuntament ha estat conscient que bona part de les propostes per desenvolupar 
la ANC podrien ser executades en terminis raonables i previsibles perquè l’iniciativa 
privada intervindria activament. [7] 
 
Per exemple, com a desenvolupament de l’ANC de la Plaça Cerdà, es va portar a terme 
l’ordenació de dues illes que la configuren: la definida per Gran Via, Parcerises i l’illa 
“Pirelli”, Gran Via, Passeig de la Zona Franca (2,2 Ha). La primera d’aquestes illes fou 
ordenada mitjançant un estudi de detall redactat pels Serveis de Planejament, si bé és 
una operació eminentment privada; la segona fou definida per un pla especial. Totes 
dues ordenacions havien de ser portades a terme per l’iniciativa privada. 
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També cal destacar la importància de la iniciativa privada com a promotora 
d’equipaments. Ha contribuït al desenvolupament d’equipaments comunitaris, tant públics 
com privats.  
 
També es dóna molta importància a la qualitat arquitectònica. L’iniciativa privada, 
generalment proposa l’arquitectura de l’edifici, i l’ens públic li dóna el vist i plau. 
 
L’actuació privada aïllada, concentrada en la intervenció basada en la parcel·la i el 
mecanisme projecte-llicència, en un sòl urbà bastant consolidat com el que ja tenim, ha 
estat i és en gran mesura el centre de renovació de l’entorn de la plaça. Aquestes 
intervencions es desenvolupen amb independència de les grans operacions de 
planejament i gestió, i tenen una importància cabdal tant per la contribució a la solució de 
problemes d’urbanització com perquè quantitativament representen una part molt 
important del sostre construït anyalment a l’entorn Plaça Cerdà. És en aquestes 
operacions d’edificació on podem observar més bé el dinamisme del sector i l’assoliment 
de les condicions de qualitat senyalades per l’ens públic. 
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II.4. CONFLICTE I SOLIDARITAT INTERMUNICIPAL PELS GRANS EQUIPAMENTS 
 
 
L’entorn Plaça Cerdà queda situat a la zona frontera entre els municipis de Barcelona i 
L’Hospitalet de Llobregat. Això ha implicat que per portar a terme gran part de les grans 
actuacions, els dos municipis han hagut d’arribar a acords per tal de construir un àrea 
amb un benefici mutu. 
 
Tenim per exemple el cas de la Ciutat Judicial. Serà construïda en uns terrenys que 
pertanyen part a Barcelona i la major part a L’Hospitalet. De fet, els problemes més 
importants per a la seva construcció han vingut de la part de L’Hospitalet, ja que els veïns 
trobaven excessiva l’alçada dels edificis. Però s’han arribat a acords i finalment ja es té el 
projecte definitiu. De tot això parlarem més profundament en el capítol dedicat a la nova 
Ciutat Judicial. 
 
A cada una de les ciutats, la Plaça Cerdà s’ha englobat dintre de projectes diferents però 
amb una finalitat comuna. Des de Barcelona s’ha volgut impulsar aquest sector des del 
moment que va ser inclòs dintre de les ANC. A L’Hospitalet, moltes actuacions de les 
corresponents al pla L’H2010 se situen dintre del sector Plaça Cerdà. Com a exemples 
tenim la renovació de la Gran Via (Porta Pedrosa), les modificacions a la Riera Blanca 
(Porta del Carrilet), el conjunt residencial Martí Codolar, el recinte de la Fira, el nou pal 
d’hotels, la Ciutat Judicial (pertanyent part a terrenys de Barcelona)... 
 
El senyor Jaume Barnada, director de política del Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona, ens va senyalar en l’entrevista que vam mantenir (i que s’inclou a l’apèndix) 
que no havien hagut conflictes importants. Els beneficis pels dos ajuntaments són molt 
grans, així que no ha estat difícil arribar a acords. A més, el creixement s’ha fet parcel·la 
a parcel·la en molts casos, amb la qual cosa no ha existit un pla comú a tota la zona, no 
fent necessari acords importants. Ha intervingut molt la iniciativa privada. [8] 
 
També Jaume Barnada ens va assenyalar que els usos previstos per la zona eren 
bàsicament els mateixos, encara que van anar canviant en funció del que s’anava 
aprovant i s’anava construint. 
 
Per part de L’Hospitalet vam parlar amb el senyor Jaime Fernández, arquitecte de 
l’Agència de Desenvolupament Urbà de L’Hospitalet (ADU). Va afirmar que la renovació 
de l’àrea Plaça Cerdà suposarà un gran benefici per L’Hospitalet. Han existit alguns petits 
conflictes en l’elaboració del projecte conjunt de la Ciutat Judicial, però res de gran 
importància. Les queixes han vingut dels veïns de L’Hospitalet, perquè als terrenys 
col·lindants a la Ciutat Judicial per part de Barcelona tenim oficines. En canvi, a 
L’Hospitalet existeixen grans edificis residencials. La solució final adoptada ha estat 
reduir l’alçada dels edificis per la part de L’Hospitalet i augmentar l’alçada dels 
col·lindants amb Barcelona. [9] 
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També es beneficiarà L’Hospitalet amb la construcció del centre comercial Gran Via 2 i 
amb el nou IKEA. Aquests projectes van ser estudiats i aprovats per l’ADU. Igualment, 
serà un gran benefici tant per Barcelona com per L’Hospitalet l’ampliació de la Fira, que 
augmentarà de 112.000 m2 a 266.000 m2. [10] 
 
A més, s’incrementarà l’oferta hotelera. Això és un gran canvi per L’Hospitalet, ja que fins 
fa poc temps era una ciutat sense hotels. Des de l’ADU va sorprendre la forta demanda 
d’hotels, i a part de l’hotel Capital que ja existeix, es construiran 5 hotels més al front de 
la Gran Via, un d’ells pertanyent al recinte de la Fira. Evidentment des de Barcelona això 
es veu molt bé, ja que és com incrementar l’oferta hotelera de la ciutat degut a la 
proximitat i a més canviarà la perspectiva de la porta d’entrada que és la Gran Via. 
 
Tots els canvis es veuen positius des d’ambdós ajuntaments. La Gran Via actua com a 
eix d’entrada a Barcelona, però també és una façana urbana de L’Hospitalet. Aquest 
aspecte, com ens ha indicat el senyor Jaime Fernández, encara no ha estat 
desenvolupat. La Gran Via es desenvoluparà com un carrer més urbà, com veure’m 
detalladament més endavant. Acollirà als seus voltants diferents usos urbans: residencial, 
comercial, terciari, firal i judicial. El projecte comportarà la remodelació del nus viari 
d’Amadeu Torner i facilitarà la connexió de Santa Eulàlia amb les actuacions que es 
desenvolupen al sud de la Gran Via. 
 
La conclusió que podem treure és la facilitat d’arribar acords en tota l’àrea Plaça Cerdà 
per part dels dos ajuntaments, ja que ambdós es veuen fortament beneficiats. Els grans 
equipaments incrementaran el sentit urbà de la zona i aportaran a les dues ciutats un nou 
centre d’atracció d’activitats.  
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II.5. RESOLUCIÓ DEL NUS VIARI ANTIC. SOLUCIONS PROPOSADES I 
CONSTRUCCIÓ FINAL 
 
 
II.5.1 Nus viari antic 
 
 
L’antiga Plaça Cerdà corresponia més a un nus de tràfic que a un element de relació 
entre les diferents parts de la ciutat. S’adjunta un plànol en aquest apartat en el qual es 
pot observar aquest nus viari amb vies amb encreuaments en diferents alçades. 
 
El seu disseny venia condicionat pels problemes de tràfic que existien en el seu dia en el 
que els únics eixos viaris existents entre la ciutat de Barcelona i el Llobregat eren la Gran 
Via i el Primer Cinturó de Ronda (avui Ronda de Mig), eixos que s’interceptaven en la 
Plaça Cerdà.  
 
L’antiga plaça es desenvolupava a tres nivells. El nivell inferior corresponia a la 
continuïtat de la Gran Via i es produïa a una cota més baixa que la ciutat. No existia 
connexió entre les calçades laterals ni hi havia continuïtat en arribar a la plaça, veient-se 
els vehicles obligats a girar a la dreta. El nivell superior el constituïen dos viaductes que 
connectaven directament els trànsits Passeig Zona Franca – Ronda del Mig i Gran Via – 
Ronda del Mig. Per últim, el nivell intermedi que corresponia a la cota de ciutat 
urbanitzada es reservava pels moviments Ronda del Mig – Passeig Zona Franca i Plaça 
Espanya – Passeig Zona Franca. El pas per a vianants era una sèrie de passadissos 
estrets, escales i túnels que creuaven per sota aquestes vies. Era molt difícil creuar la 
plaça a peu. 
 
Com es veu descrit, aquest nus presentava molts inconvenients. Els principals eren: 
 
 - No corresponia a un disseny multidireccional perquè no resolia tots els 
moviments. Per exemple, venint del Passeig de la Zona Franca no es podia agafar la 
Gran Via en direcció Llobregat. 
 
 - Produïa un trencament total de l’entorn de la Plaça, el qual va donar lloc a que 
les diferents propostes edificatòries de la zona no arribaren a cristal·litzar. 
 
 - El pas per a vianants era complicadíssim i, en algunes direccions, inexistent. 
 
 - L’impacte mediambiental i visual del nus era molt alt. No complia els requisits 
d’un nus urbà a Barcelona. 
 
L’entorn al nus també es trobava bastant degradat, i no s’aprofitaven les vies secundàries 
pel trànsit de barri. Els vehicles anaven a les vies principals per fer desplaçaments dintre 
del barri, per la falta de connexió entre els diferents carrers de l’entorn. Podem veure com 
era l’antic entorn a la Plaça Cerdà en el plànol que s’adjunta al final d’aquest apartat. 
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II.5.2. Solucions proposades 
 
 
En l’entrevista que vam mantenir amb els senyors Jordi Julià i Bernardo de Sola 
Susperregui, directors de projectes de Barcelona Regional, vam conèixer les diferents 
propostes elaborades abans d’adoptar la solució definitiva. [11] 
 
Les propostes van ésser diverses. Les primeres propostes encara apostaven per vies per 
a cotxes elevades, però no van cristal·litzar. Amb vies elevades es podia tornar fàcilment 
als problemes de l’antiga plaça. Abans de la proposta definitiva, es va fer una que 
consistia en mantenir la Gran Via en el nivell 0 de la Plaça i posar en un nivell 1 una via 
elevada que unís la Ronda del Mig amb la Gran Via. Es construïa una glorieta a la Gran 
Via per connectar amb el Passeig de la Zona Franca. Es donava prioritat al trànsit Gran 
Via – Ronda del Mig en ambdues direccions. Però suposava possibles problemes de 
trànsit en la direcció de la Gran Via i una dolenta connexió amb el Passeig de la Zona 
Franca. El plànol d’aquesta proposta s’adjunta a continuació. 
 
 
 
Imatge II.5.1.Proposta constructiva per a la Plaça Cerdà abans de la solució final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Barcelona: La Segona Renovació. 
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II.5.3. Solució final 
 
 
El projecte definitiu es va aprovar definitivament l’any 1997, i a l’agost d’aquest any es 
van iniciar unes obres de remodelació que van acabar a l’any 2000. El projecte i direcció 
d’obra va ser portat a terme per Barcelona Regional, i en concret per l’arquitecte 
Bernardo de Sola Susperregui, amb qui vam mantenir una entrevista. La superfície 
d’actuació va ser de 205 Ha, i el cost va pujar a uns 4.500 milions de les antigues 
pessetes (més de 27 milions d’euros). 
 
L’actuació per tal d’arribar a la tipologia actual es va fer a la mateixa plaça i al seu entorn. 
Les característiques principals de la plaça definitiva són les següents: 
 
 - Es va configurar una anella viària de caràcter local mitjançant la continuïtat dels 
següents carrers: 
  · Riera Blanca – Radi 
  · Avinguda Carrilet – Química 
  · Carrer Mineria – Carrer de les Ciències 
Aquesta anella dóna suport a la funcionalitat de la Plaça estricta i als accessos de 
caràcter local a les diferents peces que configuren l’entorn: caserna de Lepant (futurs 
jutjats), Fira de Barcelona, Montjuïc, etc. 
 
 - La Gran Via passa segregada amb 3 carrils per sota de la Plaça Cerdà i del 
carrer Radi que dóna continuïtat al carrer Riera Blanca, de tal forma que treu de la Plaça 
Cerdà (a nivell ciutat) una part important de tràfic que allà hi accedeix. 
 
 - La Plaça Cerdà es ressol amb una rotonda de marcat caràcter urbà a nivell de 5 
carrils en els trams més carregats i de 4 en els moviments més dèbils amb regulació 
semafòrica que prioritza els moviments més poderosos (Gran Via Llobregat – Ronda del 
Mig, Passeig Zona Franca – Ronda del Mig, i viceversa. 
 
 - Per garantir l’eficàcia del tràfic rodat en els punts més crítics, es construeix una 
passarel·la que permeti efectuar l’itinerari de vianants sense interferències amb el tràfic. 
Es tracta dels moviments Besòs – Llobregat al costat muntanya, i dels moviments mar – 
muntanya al costat Llobregat. Aquests itineraris a diferent nivell dels jardins de la Nissan 
(Valentí Petit), s’eleven paulatinament del seu nivell anterior (pendent del 7%) fins a 
situar-se per damunt del tràfic rodat (5,20 m), i distribuir-se mitjançant un pas per vianants 
sensiblement circular de 5 metres d’ample que envolta la rotonda pel costat de ponent. 
Aquest pas desembarca a les cruïlles Gran Via Barcelona – Ronda del Mig i Gran Via 
Hospitalet – Passeig de la Zona Franca, mitjançant rampes suaus i ascensors. La 
geometria d’aquest carrer elevat permet articular tots els espais urbans associats al 
perímetre edificat d’un entorn abans bastant desarticulat i periurbà. S’aconsegueixen 
geometries més urbanes, en un lloc que tenia una falta de referències de caràcter urbà. 
És a dir, el disseny de la plaça es val per a sí mateix i ajuda a conformar un ANC. 
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 - L’anella viària local de l’entorn de la Plaça Cerdà es completa en tots els seus 
carrers: 

· L’Avinguda Carrilet passa per sota de la Ronda del Mig, amb una secció 
estricta de dos carrils. 
· Riera Blanca – Radi passa per damunt del tronc central de la Gran Via i a 
nivell en relació amb les calçades laterals. 
· Ciències – Mineria passa a nivell del Passeig de la Zona Franca. 
· Química – Avinguda Carrilet passa a nivell de la Gran Via. 

 
El dimensionament de les calçades es va fer d’acord amb els estudis de tràfic. A l’apartat 
del trànsit veure’m amb més detall tota l’evolució del trànsit i les previsions futures. 
 
Amb la solució adoptada s’assoleixen els següents objectius: 
 
 1.- Es donava satisfacció a les demandes de tràfic previstes per a l’any 2010 amb 
els desenvolupaments urbans previstos. [12] 
 
 2.- Va permetre retirar de la Plaça Cerdà aquells elements que produeixen un 
impacte visual enorme fent possible que aquest espai deixara de ser estrictament un nus 
viari. S’assoleix d’aquesta forma un espai urbà més qualificat i assequible. 
 
 3.- Es completa i potencia la xarxa local de l’entorn de la plaça com el millor 
mecanisme per donar accés a les diferents àrees d’activitat, completant d’aquesta forma 
l’eficàcia del sistema viari de conjunt. 
 
A les pàgines següents s’adjunten els plànols on podem veure la solució definitiva per a 
la Plaça Cerdà i pel seu entorn. També s’inclou una taula amb un resum de les principals 
actuacions a l’entorn de la plaça. 
 
A l’annex 4 s’adjunten alguns plànols del “Projecte Constructiu de la Plaça Cerdà i àrea 
d’influència”. 
 
A la pàgina següent tenim unes vistes de la passera de vianants de la Plaça Cerdà. A 
l’annex fotogràfic (annex 2) podem veure fotos de l’estat anterior a la nova plaça, i de la 
situació actual. 
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Imatge II.5.2. Vista de la passera de vianants de l’actual Plaça Cerdà. Al fons es pot veure un 
edifici d’oficines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Imatge II.5.3. Part inferior de la passera de vianants, element característic de la Plaça Cerdà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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TAULA II.5.1. Intervencions més destacades a l’entorn Plaça Cerdà. 
 

Urbanització de la Plaça Cerdà i 
entorns 

 

Nou accés a Montjuic des del 
carrer de la Mineria per l’estadi 

Serrahima 

Depressió de la Gran Via – Costat 
Barcelona 

Depressió de la Gran Via – Costat  
L’Hospitalet 

Remodelació del carrer de la 
Mineria 

Rotonda semaforitzada amb prioritat de 
circulació Gran Via-Ronda del Mig i 
Ronda del Mig-Zona Franca. Els 
moviments Ronda del Mig-Gran Via es 
canalitzen per un ramal exterior per 
descarregar-la de trànsit. Al mateix 
temps es potencia el circuit perimetral 
que facilita la circulació entre la Gran Via 
direcció L’Hospitalet centre per un túnel 
sota la Ronda del Mig i l’Avinguda del 
Carrilet. De la mateixa manera, 
provenint de l’autovia de Castelldefels es 
potencia el circuit, la carretera del Prat i 
el carrer de la Mineria per accedir a la 
Gran Via en direcció Plaça Espanya o 
en direcció a Montjuic. 

El vial dissenyat s’inicia en la cruïlla dels 
carrers de la Mineria i de la Química. Es 
potencia un passeig per a vianants fins 
arribar a l’estadi Serrahima. El final del 
recorregut se situa a la cruïlla de l’Estadi 
Serrahima amb el carrer que ve dels 
habitatges del Polvorí. A 200 m de l’inici 
del carrer es construeix un pont per tal 
de mantenir la connexió entre ambdós 
costats. 

Per tal d’ordenar accessos i sortides, la 
Gran Via inicia una calçada deprimida 
de 4 carrils (2 per sentit) abans d’arribar 
al carrer de la Química, i un carril més a 
que permet l’accés al carrer de la 
Química, l’av. Carrilet i les calçades 
laterals de la Gran Via. 2 carrils (1 per 
sentit) s’utilitzen com a rampes. La 
calçada deprimida, un cop creuat el 
carrer de la Química, es recupera i es 
torna a troba a nivell, uns 150 m 
després. 

Es crea una calçada deprimida a partir 
del carrer de l’Alhambra amb una secció 
de 7 carrils (4 direcció Barcelona i 3 
direcció L’Hospitalet). Per arribar a la 
Plaça Cerdà es construeix una rampa de 
dos carrils a partir del c/ Radi. Es deixen 
calçades laterals a ambdós costats (2 
carrils  pel costat mar i 3 carrils pel 
costat muntanya) de la calçada 
deprimida central que faciliten la 
circulació dels veïns i els accessos. 

S’augmenta l’amplada del carrer a 30 m, 
mantenint el traçat, i es reconverteix en 
un passeig amb voreres amples, 
enllumenat nou i enjardinament. 

Els vianants poden creuar la Plaça per 
una passarel·la d’acer, elevada per 
sobre de la circulació, que comunica els 
diferents espais a partir de rampes i 
escales. 

L’enllumenat serà amb columnes de 9 m 
d’alçada. Al damunt del pas elevat es 
col·loquen columnes de 4,5 m. Tot el 
passeig s’enjardinarà amb diferents tipus 
d’arbres. 

L’enllumenat tindrà un doble sistema de 
projecció, per a vehicles i per a vianants. 
Es disminuirà el soroll amb paviment 
sonoreductor. 

L’enllumenat tindrà doble sistema de 
projecció, per a vehicles i per a vianants. 
Es disminuirà el soroll amb paviment 
sonoreductor. 

En la connexió amb el carrer de la 
Química s’inclou una rotonda allargada 
que alhora serveix per a connectar amb 
el nou vial a Montjuic. 

Característiques: 
- Radi interior: 30 m. 
- Nombre de carrils: 4/5. 
- Amplada de carrils: 4 m. 

Característiques: 
- 2 carrils de 3,5 m. 
- Vorera Serrahima: 3,5 m. 
- Vorera Polvorí: 1 m. 

Característiques: 
- 4 carrils de2,90 m (2 per sentit). 
- Mitjana d’1 m. 
- Voreres de 0,60 m a ambdós costats. 

Característiques: 
- 7 carrils de 3 m. 
- Mitjana d’1 m. 
- Voreres de 0,60 m a ambdós costats. 

Característiques: 
- 4 carrils de 3 m, aparcaments de 2 m. 
- Mitjana de 2 m. 
- Voreres de 6 m. 

Avinguda del Carrilet 
Es construeix un tram de 350 m, 
coincidint amb l’antic traçat dels FF.CC. 
de la Generalitat i delimitat per dues 
rotondes de radi exterior 24 m.  

Pas elevat de vianants 
Es construeix per tal de comunicar el 
Polvorí amb l’Escola Pau Vila i amb el 
camí per a vianants que ve del carrer 
Font Florida. 

Rampes d’accés al c/ e la Química 
- 1 carril de 3,5 m. 
- Voreres de 0,60 m a ambdós costats. 

Rampa d’accés a la Plaça Cerdà 
- 2 carrils de 3,5 m. 
- Voreres de 0,60 m a ambdós costats. 

Rotonda de connexió c/ Química 
- 2 carrils de 3,75 m. 
- Voreres exteriors variables, amb un 
mínim de 3 m. 

Carrer del Radi 
S’amplia la calçada fins a 12 m, 
permetent dos carrils de circulació per 
sentit, i 2 voreres amples, de 3,5 m.  

 Pas superior Gran Via (c/ Química) 
- 4 carrils de 3 m. 
- Vorera de 1,5 m costat L’Hospitalet. 
- Vorera 6 m costat Barcelona. 

Calçades laterals 
- 2 carrils costat mar i 3 muntanya 
- Ample de carril 3 m. 
- Vorera variable. 

 

Carretera del Prat 
Es dota de 4 carrils, un element 
separador de 2,5 m i una vorera de 5 m 
que configura un passeig. 
 

  Pas superior Gran Via (c/ Radi) 
- Calçada de 12 m (4 carrils de 3 m) 
- Voreres 8 m a ambdós costats 
 

 

 
Font: Projecte de la Plaça Cerdà. 
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II.6. TRÀNSIT I TRANSPORTS. ACCESSIBILITAT. 
 
 
II.6.1. Estudi i evolució del trànsit 
 
 
Descripció de les vies existents 
 
 
Les vies principals de l’entorn Plaça Cerdà són les que es tallen en la mateixa plaça. 
Tenim la Gran Via de les Corts Catalanes, que és la que suporta actualment un major 
volum de trànsit, que travessa la plaça per la part inferior, i talla la plaça en la direcció 
L’Hospitalet – Barcelona. Altra via amb elevat volum de trànsit és la Ronda del Mig, 
provinent del nord de la ciutat de Barcelona i que arriba a la plaça en direcció muntanya – 
mar. Des de la Plaça Cerdà en direcció cap al mar tenim el Passeig de la Zona Franca, 
amb una intensitat de trànsit inferior a les altres dues vies, però també important. 
Aquestes tres vies formen part de la xarxa bàsica de la ciutat.  
 
La Gran Via serveix com a porta de la ciutat de Barcelona, en la seva entrada des de 
L’Hospitalet de Llobregat. A la Plaça Cerdà i sortint de Barcelona per la Gran Via, tenim 
una de les comunicacions principals entre Barcelona i l’aeroport. La Ronda del Mig 
comunica el barri de Sants i la Zona Franca amb la part nord de la ciutat de Barcelona. El 
Passeig de la Zona Franca comunica la ciutat amb la zona industrial de la Zona Franca i 
el port de mercaderies, i és una via amb important trànsit de vehicles pesats. 
 
Per altra banda, tenim altres vies que suporten principalment el trànsit local o presenten 
alternatives per accedir als grans equipaments. Aisí, tenim l’Avinguda Carrilet, que 
suporta un trànsit considerable d’entrada a L’Hospitalet des de Barcelona i un trànsit 
local. Permet accedir a Barcelona des de L’Hospitalet – Centre per la mateixa avinguda, i 
permet accedir al trànsit local al carrer Aprestadora.  
 
Al final de l’Avinguda Carrilet tenim el carrer de la Química, que travessa la Gran Via i 
arriba a una glorieta des d’on en un futur tindrem el nou accès a la muntanya de Montjuïc 
pujant al costat de l’estadi Joan Serrahima. En aquesta banda de la Gran Via (la de 
Montjuïc) tenim també el carrer Mineria, que permet accedir a la Gran Via direcció 
Barcelona des del Passeig de la Zona Franca. El carrer de la Mineria travessa el Passeig 
Zona Franca per convertir-se en la Carretera del Prat, que dóna accès als centres 
comercials IKEA i Gran Via 2, i a la Fira-2. El carrer Radi comunica la Carretera del Prat 
amb la Gran Via.  
 
La carretera del Prat, en entrar en el municipi de L’Hospitalet passa a anomenar-se carrer 
de les Ciències, que passa per davant dels centres comercials, de la Fira, i de la nova 
zona d’oficines i hotels. Amb l’obertura dels centres comercials i l’ampliació de la Fira ja 
suporta bastant trànsit, que anirà a més degut a que encara queda molt per construir. 
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Altres carrers secundaris, però també importants com a vies d’accès del trànsit local, són 
el carrer General Almirante, al costat de la parcel·la de la caserna de Lepant, i el carrer 
Alhambra, al costat del parc del mateix nom. 
 
 
Descripció del trànsit de pas 
 
 
El trànsit de pas es concentra en les vies principals, com són la Gran Via, la Ronda del 
Mig i el Passeig de la Zona Franca. El flux principal el trobem a la Gran Via, en l’entrada a 
Barcelona. També tenim un important trànsit de sortida cap l’aeroport, l’autovia de 
Castelldefels i altres destins. Part del trànsit d’entrada i de sortida es desvia en direcció a 
la Ronda del Mig, per anar a la zona nord de la ciutat. Així, un dels fluxos principals el 
troben agafant la direcció de sortida de Barcelona per la Gran Via provinent de la Ronda 
del Mig. 
 
També tenim un flux elevat de trànsit de pas al Passeig de la Zona Franca, en direcció al 
port i provinent del mateix. Aquest trànsit també utilitza la Plaça Cerdà per accedir a la 
Gran Via i a la Ronda del Mig. 
 
Si un vehicle arriba a la Plaça Cerdà per la Ronda del Mig pot travessat la plaça a peu pla 
i continuar pel Passeig Zona Franca o agafar la Gran Via direcció Barcelona fent 270º a 
la rotonda. Per agafar la Gran Via direcció L’Hospitalet no cal afegir-se al trànsit de la 
plaça ja que existeix un carril lateral. 
 
Si venim per la Gran Via en qualsevol de les direccions, tant per accedir al Passeig de la 
Zona Franca com a la Ronda del Mig hem d’arribar a la plaça a peu pla, ja que la mateixa 
Gran Via la creua per sota. 
 
Venint del Passeig de la Zona Franca podem accedir a la Ronda del Mig seguint recte 
després de fer la rotonda. També podem agafar la Gran Via direcció L’Hospitalet fent 
270º a la rotonda. Si volem agafar la Gran Via direcció Barcelona tenim dues opcions: 
podem arribar a la plaça a peu pla i girar cap a la dreta o podem utilitzar el carrer de la 
Mineria. 
 
També podem incloure una quantitat important de trànsit de pas a l’Avinguda Carrilet, tant 
en direcció Barcelona i L’Hospitalet. Aquesta via serveix per accedir a la Gran Via des de 
L’Hospitalet i per accedir al centre de L’Hospitalet des de Barcelona. 
 
Finalment, també cal considerar el trànsit de pas al carrer de les Ciències – Carretera del 
Prat, sobretot el provinent de L’Hospitalet cap al Passeig de la Zona Franca. És una ruta 
alternativa a la Gran Via per accedir als grans equipaments i per arribar a Barcelona. 
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Descripció del trànsit local 
 
 
Abans de la construcció de la Plaça Cerdà i de la modificació de les vies de l’entorn, el 
trànsit local es concentrava a les vies principals, sobretot a la Gran Via. Ara, amb el nou 
entorn Plaça Cerdà, tenim un circuit de vies alternatives pel trànsit local. Actualment, 
aquest trànsit es distribueix entre les vies principals i les locals. 
 
Tenim una sèrie de carrers que configuren una anella per on circula el trànsit local. 
Aquests carrers són (en l’ordre que descriuen l’anella): Avinguda Carrilet – Carrer de la 
Química – Carrer de la Mineria – Carretera del Prat – Carrer Radi – Carrer General 
Almirante. Aquest trànsit intern dóna accès a la zona sud del barri de Santa Eulàlia de 
L’Hospitalet o a una de les zones més densificades de la Zona Franca. 
 
Aquesta anella connecta amb carrers d’important flux de trànsit local, com el carrer 
Alumini o el carrer Mare de Déu del Port que accedeixen a la Zona Franca. Altres carrers 
comunicats són el carrer Aprestadora, el carrer Constitució i la Riera Blanca, al barri de 
Santa Eulàlia.  
 
 
 
TRÀNSIT ACTUAL 
 
 
Trànsit a la rotonda de la Plaça Cerdà 
 
 
Primerament, analitzarem com funciona el trànsit a la Plaça Cerdà després de la seva 
nova construcció amb dades de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2002. Per tal de fer 
això, s’ha elaborat un esquema de la plaça amb els seus punts d’entrada i sortida de 
circulació, que correspon a la figura II.6.1.  En el present esquema tenim detallades les 
intensitats de trànsit aforades als punts de entrada i sortida de la rotonda semaforitzada. 
A la figura II.6.1 es resumeixen els fluxes de sortida i d’entrada de vehicles a la rotonda, 
segons les dades de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2002. Els valors del volum de 
trànsit venen donats en milers de vehicles al dia (IMD). 
 
Les dades dels aforaments de trànsit van ser facilitats per Diego Navarro de Via Pública, 
amb qui es va mantenir una entrevista que s’inclou als annexes de la present tesina 
(annex 1). També s’inclou als annexes les dades més importants dels aforaments de 
trànsit per a l’entorn Plaça Cerdà (annex 5). [13] 
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Taula II.6.1. Volums de trànsit a la rotonda de la Plaça Cerdà. 
 

PUNT(*) ENT / SORT INTENSITAT (milers 
veh/dia) 

Nº CARRILS INTENSITAT PER CARRIL

A Entrada 28,5 4 7,13 
B Sortida 18,5 3 6,17 
C Entrada 20,65 3 6,88 
D Sortida 14 2 7,00 
E Entrada 25,1 2 12,55 
F Sortida 57,6 4 14,40 
G Entrada 20 2 10,00 
H Sortida 4,15 1 4,15 

(*) A la figura II.6.1. es pot veure l’esquema a partir del qual s’ha elaborat la taula anterior, i la descripció dels punts. 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Àrea de Mobilitat, Transports i Circulació de l’Ajuntament de 
Barcelona. Gener 2002. 
 
 

 
Punt per punt, es poden treure les següents conclusions: 
 
PUNT A: Tenim una intensitat de 7,13 milers de vehicles diaris per carril. És un valor 
acceptable, encara que pot ser enganyós. Dels 4 carrils que tenim, 2 corresponen al 
lateral de la Gran Via i els altres 2 pujes des de la part enfosada de la mateixa via. És 
l’accès a la rotonda des de la Gran Via en direcció cap a Barcelona. El volum de trànsit 
que puja des de la part enfonsada fins a peu pla de la plaça és més elevat que el trànsit 
per la via lateral, i provoca llargues cues en el semàfor d’accès a la rotonda. Aquestes 
cues es prolonguen fins a la mateixa via enfonsada, fins i tot arribant a impedir el pas o 
provocant llargues cues al trànsit que va cap a Barcelona. El trànsit d’aquests carrils és 
elevat degut als vehicles que arriben a la plaça des de fora de Barcelona i volen accedir a 
la Ronda del Mig o al Passeig de la Zona Franca.  
 
A l’antiga plaça, l’accès a la Ronda del Mig des de la Gran Via provinent de L’Hospitalet 
era directe a partit d’una via elevada. Amb els semàfors i la rotonda aquesta combinació 
s’ha complicat, i per això es formen les llargues cues en el punt A. A més, dels dos carrils 
laterals, un d’ells és carril BUS, cosa que agreuja més la situació. 
 
PUNT B: Tenim una intensitat de 6,17 milers de vehicles diaris per carril. És acceptable. 
Aquest punt correspon a l’accès al Passeig de la Zona Franca des de la rotonda. El 
trànsit és considerable, però els tres carrils són absolutament suficients per suportar-lo. 
 
PUNT C: Aquest punt és l’entrada a la rotonda des del Passeig Zona Franca. Tenim una 
intensitat similar al punt B, de 6,88 milers de vehicles diaris per carril. I, igualment que al 
punt B, tenim 3 carrils d’entrada. Són suficient els tres carrils que tenim, encara que en 
hores punta el semàfor ocasiona cues que s’allarguen fins el carrer Mineria, tallant-lo. La 
modificació de la durada dels semàfors en aquest punt i en el carrer Mineria respecte a la 
inicial de la plaça no ha solucionat aquest problema. 
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A l’antiga plaça, la comunicació Pg. Zona Franca – Ronda del Mig era directe per una via 
elevada. La nova plaça no ha creat problemes greus en aquest trànsit de pas. 
 
PUNT D: És l’accès al lateral de la Gran Via cap a Barcelona. La intensitat que tenim és 
de 7 milers de vehicles diaris per carril. Principalment, el trànsit correspon als vehicles 
provinets de la Ronda del Mig i del Passeig de la Zona Franca. De qualsevol manera, el 
trànsit en aquest punt es veu alleugerat gràcies a la comunicació del Passeig de la Zona 
Franca i la Gran Via a través del carrer Mineria. Per això el carrer Mineria arriba a 
intensitats mitges de 5,5 milers de vehicles diaris per carril, valor massa elevat si no 
suportés aquest trànsit de pas. 
 
PUNT E: A aquest punt arriben els vehicles provinents de Plaça Espanya (Barcelona) pel 
carril lateral de la Gran Via. La intensitat és molt elevada, 12,55 milers de vehicles diaris 
per carril. Es formen llargues cues al semàfor, encara que tenim molt espai darrera 
d’aquest per la formació de la cua, i no tallem cap carrer. El problema de les cues 
s’agreuja amb la llarga durada del semàfor vermell, ja que la semaforització prioritza el 
moviment d’entrada a la Ronda del Mig des del Passeig Zona Franca i la Gran Via 
provinent de l’Hospitalet. 
 
PUNT F: Tenim una intensitat de 14,40 milers de vehicles diaris per carril, la més elevada 
de la rotonda. És deguda a que aquest punt és l’accès a la Ronda del Mig. Tenim 4 
carrils; dos d’ells són el lateral de la Ronda del Mig (carrer Badal) i els altres 2 són la 
Ronda del Mig en sí. La llarga duració dels semàfors en verd que prioritzen aquest 
moviment facilita l’accès a la Ronda, sense que es formin greus problemes de trànsit. El 
repartiment del trànsit és desigual pels carrils; els dos carrils de la pròpia ronda suporten 
un volum de trànsit més elevat que els laterals. Però la fluidesa que donen els semàfors a 
aquesta entrada facilita la circulació, en detriment dels vehicles que es volen incorporar a 
la rotonda des de la Gran Via de Barcelona. 
 
De qualsevol manera, cues que es puguin formar a la Ronda del Mig col·lapsen totalment 
la plaça, ja que si “tallem” aquesta entrada (la de major trànsit) tota la circulació a la plaça 
es torna caòtica en hores punta. Han existit algunes cues a la Ronda del Mig que han 
provocat greus problemes de circulació quan arriben fins a la rotonda. 
 
PUNT G: És l’arribada a la rotonda de la Plaça Cerdà des de la Ronda del Mig. Tenim 10 
milers de vehicles diaris per carril, inferior a l’entrada a la Ronda. Aquesta important 
disminució és deguda a l’existència de tres carrils directe laterals que no passen per la 
rotonda i comuniquen directament la Ronda del Mig amb el lateral de la Gran Via direcció 
L’Hospitalet. Aquest via lateral es porta una intensitat de 28,4 milers de vehicles diaris 
(aproximadament 9,5 milers de vehicles diaris per carril). És un dels moviments amb més 
intensitat de trànsit, i si aquest volum de vehicles passés per la plaça crearia grans 
problemes. L’accés de 10 millers de vehicles diaris a la plaça és suportable, i no crea 
importants problemes. Correspon als vehicles provinents de la Ronda del Mig que 
continuen pel Pg. Zona Franca o pel lateral de la Gran Via direcció Barcelona. 
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PUNT H: Tenim un carril d’accés al lateral de la Gran Via que suporta 4,15 milers de 
vehicles diaris. El volum de trànsit en aquest punt és petit perquè els vehicles provinents 
de la Ronda del Mig i  que agafen el lateral de la Gran Via utilitzen la via directa i els 
vehicles que continuen per la Gran Via normalment trevessen la plaça per la via 
enfonsada. Per tant, només tenim el trànsit lògic dels vehicles provinents del Passeig de 
la Zona Franca que volen continuar per la Gran Via en direcció L’Hospitalet. 
 
 
A tot aquest anàlisi hem suposat només les direccions lógiques i majoritàries de 
circulació; evidentment sempre tindrem altres possibilitats de moviments i una fracció de 
trànsit local, però és molt menys significatiu. 
 
En resum, tenim principalment tres punts conflictius. El més important és el punt A, ja que 
les seves cues col·lapsen la Gran Via en la seva entrada a Barcelona. És un greu 
problema que cal solucionar. Menys importants són els problemes ocasionats pels 
semàfors als punts C i E; sobretot al punt C, degut a que les cues arriben a tallar el carrer 
Mineria. 
 
 
Trànsit a les vies de l’entorn de la Plaça Cerdà 
 
 
Les vies que envolten la Plaça Cerdà suporten gran part del trànsit local i una petita part 
del trànsit de pas. L’anella que configuren l’Avinguda Carrilet, el carrer Química, el carrer 
Mineria – Carretera del Prat  i el carrer Radi serveixen per a circulació del trànsit local. El 
carrer Mineria, a més, suporta un fort trànsit de pas ja que és un accès a la Gran Via des 
del Pg. Zona Franca. 
 
També tenim una intensitat elevada a la Carretera del Prat provinent del carrer de les 
Ciències. És el trànsit provinent dels centres comercials Gran Via 2 i IKEA i de la Fira-2. 
També és una via alternativa d’entrada a Barcelona. 
 
Abans de l’obertura dels centres comercials i del començament de l’ampliació de la Fira, 
les vies de l’entorn ja eren suficientment amples i estaven infrautilitzades. Així, mentre 
s’han anat construint aquests nous grans centres d’atracció, s’ha anat veient que les vies 
existents han estat capaces de suportat el trànsit sense problemes de consideració. Per 
exemple, la Carretera del Prat té dos carrils per sentit, i abans geirebé no tenia trànsit. I 
és la via principal d’entrada a Gran Via 2 i Fira-2 des de la ciutat de Barcelona. 
Actualment, com és evident, el trànsit ha augmentat, però la capacitat és suficient. Per 
aquest motiu no es va fer un estudi de trànsit complet, com el que s’ha fet per la nova 
Ciutat Judicial. [13] 
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Trànsit a la Gran Via 
 
 
La Gran Via és la via més important quant fa al trànsit de l’entorn Plaça Cerdà, per això 
es dedica un apartat especial a analitzar el seu comportament. 
 
La preséncia d’aquesta via ràpida ha fixat en el territori de l’entorn Plaça Cerdà un flux de 
trànsit molt important, que ha anat creixent al temps que augmentava la motorització i la 
capacitat de la via. 
 
 
Taula II.6.2. Evolució del trànsit a la Gran Via – L´Hospitalet. 
 

1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 
27.500 38.500 45.000 83.700 98.900 104.300 118.800 

 
Font: Herce, M.  [14] 
 

 
En els últims anys, la Gran Via ha estat una de les vies amb més intensitat mitja diària 
(IMD) de la xarxa metropolitana en ambdós sentits de circulació. Com a exemples, tenim  
a gener de 2002 una intensitat de sortida de 54.000 vehicles diaris, i d’entrada 64.000, a 
l’entorn Plaça Cerdà. En dies laborables, difícilment la via baixa de 50.000 vehicles per 
sentit. 
 
És una important via d’entrada a Barcelona i ha de continuar mantenint una elevada 
capacitat, però la millor distribució dels trànsits permetrà assegurat una mobilitat 
dimensionada a les demandes presents i futures, tant locals com supralocals. 
 
El trànsit privat, d’ençà de la posada en servei de les rondes, ha crescut continuament i 
que, en els darrers anys, el nombre de vehicles que entren o surten diàriament de 
Barcelona ha continuat creixent. De forma general, s’estimen els creixements de mobilitat 
metropolitana en un 2 / 3% anual. A més, la potenciació de la zona ponent de l’area 
central de la regió metropolitana (Port, Aeroport, etc.) predisposa a un augment de 
l’activitat i de la mobilitat a la Gran Via de l’Hospitalet. 
 
La proposta d’ordenació de la nova Gran Via, de la qual parlarem més extensament en el 
punt II.7.1.1, té en el factor trànsit un element clau. La reducció parcial de la capacitat de 
la Gran Via que comporta la proposta de nova ordenació es contraresta amb una sèrie de 
solucions que distribueixen racionalment els fluxos per recorreguts alternatius, de manera 
que la necessària fluïdesa global de l’àrea de ponent de Barcelona queda assegurada. La 
realització de noves infraestructures ha fet possible plantejar una reducció de la intensitat 
de trànsit a la Gran Via, sense renunciar a una capacitat suficient. 
 
Es vol aconseguir que la Gran Via sigui una via més urbana a L’Hospitalet. Això no es pot 
aconseguir sense reduïr les elevades intensitats de trànsit que hi circulen. Per aquest 
motiu, es van realitzar diversos projectes: 
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- La Pota Sud / Ronda de Dalt. 
 
- La remodelació de la Plaça Cerdà i els seus entorns. 

 
- La remodelació del nus viari de Bellvitge. 
 
- La potenciació del carrer de les Ciències o del carrer d’Amadeu Torner / 

Pedrosa A. 
 
 
POTA SUD / RONDA DE DALT: 
 
Amb l’entrada en funcionament de la Pota Sud de les rondes i el nus viari del Llobregat el 
nombre de vehicles que utilitzen la Gran Via per entrar/sortir de Barcelona ha disminuït 
sensiblement, ja que molts vehicles utilitzen la connexió directa que suposa la Pota Sud 
entre l’A-16, l’accès a l’aeroport i les rondes, que fins aquell moment s’havia de fer a 
través de la Gran Via. Molts vehicles que fins la construcció de la Pota Sud entraven a 
Barcelona per la Plaça Cerdà, ara ho fan a través de la Ronda de Dalt, que s’ha convertit 
en l’entrada natural dels vehicles que provenen de l’A-16 i de l’aeroport. A l’any 2000, la 
Pota Sud registrava una intensitat diària de 95.000 vehicles, dels quals 57.000 van o 
venien de l’A-16 i 23.000 van o venien de l’aeroport. 
 
 
REMODELACIÓ DE LA PLAÇA CERDÀ I ELS SEUS ENTORNS: 
 
Una altra actuació que ha reduït el trànsit a la Gran Via és la remodelació de la Plaça 
Cerdà i dels seus entorns. La solució finalment adoptada pot suportar els nivells de trànsit 
que generaran els hipotètics desenvolupaments urbanísitcs dels diferents sectors de 
l’entorn de l’eix de la Gran Via. A part de la plaça, la reordenació de les vies del seu 
entorn redueix el trànsit local de la Gran Via. Amb el final de la urbanització de l’Avinguda 
Carrilet a L’Hospitalet i la seva continuïtat amb el traçat remodelat de Barcelona, una part 
dels vehicles que provenen de L’Hospitalet que entren/surten de Barcelona per la Ronda 
del Mig/Plaça Cerdà poden prescindir d’agafar la Gran Via. Pel costat sud, la connexió de 
l’eix del carrer de les Ciències / Carrer de l’Arquitectura amb el Passeig de la Zona 
Franca i la Ronda del Mig, ha desenvolupat la mateixa funció de redistribució del trànsit 
local. [15] 
 
 
REMODELACIÓ DEL NUS VIARI DE BELLVITGE: 
 
El nus de Bellvitge es simplifica mitjançant el traspàs al nou nus viari del Llobregat de tots 
els moviments d’interconnexió de trànsit metropolità cap a totes les direccions de 
circulació. El nus del Llobregat ha d’assumir el paper de centre de redistribució del trànsit 
metropolità de la zona del Llobregat. El nou nus del Llobregat té un paper quasi simétric 
del que realitza el nus viari de la Trinitat, igualment situat sobre les rondes, a la zona del 
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riu Besòs. Així, el nus de Bellvitge s’allibera de tota una sèrie de moviments que queden 
resolts pel nus del Llobregat a 500 m de distància. La cruïlla de les rondes amb la Gran 
Via passa a ser un nus d’àmbit local, que només ha de mantenir els enllaços per a 
permetre els moviments d’accès ràpid i fàcil als equipaments sanitaris. Tot això 
repercuteix en un descens de la circulació per la Gran Via. 
 
 
POTENCIACIÓ DELS CARRERS DE LES CIÈNCIES I D’AMADEU TORNER / 
PEDROSA A: 
 
El carrer de les Ciències, com a via complementària de circulació paral·lela a la Gran Via, 
pot absorbir el trànsit intern de la part de Pedrosa i Gran Via Sud. També augmenta la 
distribució i fluïdesa de la xarxa viària d’aquesta zona la connexió d’Amadeu Torner / 
Pedrosa A, a través d’un pas elevat cap a la Zona Franca. 
 
 
Noves actuacions que incrementaran el trànsit 
 
 
A l’entorn Plaça Cerdà hi haurà una sèrie d’actuacions que incrementaran encara més el 
trànsit actual, ja que seran pols d’atracció d’activitat. Es generarà una nova demanda de 
vehicles amb les noves actuacions. 
 
L’actuació més gran que es desenvoluparà a l’entorn Plaça Cerdà és la futura Ciutat 
Judicial, que ha d’aplegar a partir de l’any 2007 tots els jutjats i les instal·lacions judicials 
de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat. La Ciutat Judicial comptarà amb una superficie 
construida de 280.000 m2 per acollir 3.500 treballadors i 15.000 usuaris diaris. Es parlarà 
més extensament d’aquest equipament al punt II.7.2.1. 
 
L’entorn de la Plaça Cerdà ha adquirit també un caire molt comercial gràcies a l’obertura 
dels centres comercials de Gran Via 2 i de IKEA. Contribueixen substancialment a donar-
li centralitat a la zona, en ésser grans superficies amb productes de tota mena, tant 
comercials com d’oci. Són un pol d’atracció d’activitat i, per tant, de trànsit. 
 
Altre pol de generació de trànsit el trobem englobat dintre dels grans canvis per l’entorn 
de la Plaça Cerdà: el projecte de l’ampliació de la Fira a la Fira Montjuïc-2 L’Hospitalet. 
La nova fira, part de la qual ja funciona actualment (dos pavellons oberts), ocuparà una 
gran superfície entre els carrers Foc, Botànica, Amadeu Torner, Ciències, Alts Forns i 
Passeig de la Zona Franca. 
 
Concretament, s’analitzaran a continuació els efectes sobre el trànsit de la Fira i la Ciutat 
Judicial. 
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Trànsit amb l’ampliació de la Fira 
 
 
L’ampliació de la Fira suposarà un increment considerable del trànsit, ja que es preveuen 
uns 98.000 visitants/dia. 
 
A la zona de la Fira tenim vies amples que fins el començament de la construcció de la 
mateixa estaven infrautilitzades. Amb l’ampliació de la Fira, juntament amb el trànsit dels 
ja existents centres comercials (Gran Via 2 i IKEA) les vies suportaran un flux bastant 
major. Per tant, al trànsit de la Fira haurem de sumar trànsits importants com, per 
exemple, el del centre comercial Gran Via 2 (22.000 vehicles/dia) o el d’accès a la zona 
residencial Gran Via (7.100 vehicles/dia). A més, haurem de considerar el creixement 
latent del trànsit (3%). 
 
La conclusió a la que arribem és que la demanda de la Fira pot ésser atesa per l’oferta 
viària actual i programada sempre que es compleixin les següents condicions: 
 

- Completa sincronia entre el calendari de l’ampliació de la Fira-2 i la 
programació temporal de les infraestructures viàries previstes. 

 
- Creació d’una oferta de transport col·lectiu (especialment en els certàmens de 

demanda punta) capaç d’absorbir entre un 15% i un 30% de la demanda total 
generada. La nova línia 9 de metro queda inclosa dintre d’aquesta nova oferta 
de transport col·lectiu. 

 
- La utilització de la senyalització singular i de la gestió del trànsit donat el 

caràcter pluridireccional de la demanda, la heterogeneïtat dels certàmens i les 
peculiaritats en el tractament vial segons el dia de la setmana i els horaris. 

 
- La reconsideració parcial de la programació temporal de la construcció de les 

noves infraestructures previstes, degut a la concurrència de les demandes de 
les diferents activitats. 

 
- La gestió dels aparcaments en superficie i subterrani, que es converteix aquí 

en instrument de garantia d’accessibilitat a la Fira i en factor determinant de la 
distribució modal. 
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Estudi de trànsit per la nova Ciutat Judicial 
 
 
Al voltant de la nova Ciutat Judicial els carrers són més estrets que els que existeixent a 
l’entorn Gran Via 2 – Fira-2. També tenen més trànsit residencial de la zona; trànsit que 
pràcticament no existia al voltant de Gran Via 2 – Fira-2. A més, l’Avinguda Carrilet també 
dóna un trànsit important al voltant de la Ciutat Judicial, ja que és una via de comunicació 
entre Barcelona i L’Hospitalet. Per aquests motius, per la futura Ciutat Judicial, es va 
decidir des de l’Ajuntament de Barcelona, fer un estudi exhaustiu del trànsit. 
 
En aquest estudi, es va analitzar si servirien les vies extistents, si serien adequades les 
direccions dels moviments de sortida i entrada a la Ciutat Judicial, si les entrades i 
sortides de pàrquings es col·loquen correctament, etc.  
 
Segons explica Diego Navarro, el trànsit, com es pot suposar, augmentarà 
considerablement a la zona, però les vies aguanten el flux de vehicles que es preveu. El 
flux més fort el tindrem a l’hora punta d’accès, entre les 9 i les 10 del matí, tant per 
l’accès dels treballadors dels recinte com per les persones que venen a fer alguna gestió 
a la Ciutat Judicial. S’arribarà a un flux màxim d’un 547 vehicles per via i sentit. Les 
entrades de circulació més fortes es produiran per l’Avinguda Carrilet en el sentit 
Barcelona – L’Hospitalet i per la Ronda del Mig – Gran Via. No serà tant considerable 
l’augment en l’Avinguda Carrilet des de L’Hospitalet direcció Barcelona. [13] 
 
La sortida en hora punta no serà tant forta com l’entrada, ja que es troba més repartida al 
llarg del dia. De totes maneres, aquí podem veure un problema a l’Avinguda Carrilet, des 
de la Ciutat Judicial cap a Barcelona, amb un únic carril, i amb un flux mig previst de 594 
vehicles. S’hauran d’adequar i facilitar sortides alternatives. El flux mig de sortida cap a 
L’Hospitalet tant en la Gran Via com en l’Avinguda Carrilet no es creu el suficient per 
crear problemes greus. Encara que, com tota construcció gran que atrau trànsit, 
presentarà problemes de col·lapse que no es poden solucionar afegint més vies i més 
carrils, ja que van en contra del nou model de ciutat. S’han d’afavorir els itineraris 
alternatius i l’ús del transport públic. 
 
Els plànols que resumeixen els fluxos previstos d’entrada i sortida a la Ciutat Judicial 
s’adjunten a les pàgines següents. 
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II.6.2. Autobusos 
 
 
L’entorn de la Plaça Cerdà es troba fortament comunicat per una extensa xarxa 
d’autobusos, degut principalment a ésser un punt d’entrada i sortida a Barcelona per la 
Gran Via. Només per aquesta gran avinguda ja tenim onze línies diürnes que tenen 
parada a les proximitats de la plaça. 
 
La comunicació per transport públic és molt important per a la zona, per tal de no 
incrementar encara més l’elevat trànsit.  A més, encara serà més important en el futur, 
amb les grans actuacions que s’estan desenvolupant. Cal una àmplia xarxa de transport 
públic per a servir a l’àrea emergent de l’entorn Plaça Cerdà (ampliació Fira de 
Barcelona, façana residencial de Santa Eulàlia, zones comercials, Ciutat Judicial, etc.). 
La xarxa actual d’autobusos és molt extensa, tant d’autobusos urbans de Barcelona i 
L’Hospitalet, com d’interurbans. 
 
A l’annex 6 es recull un esquema dels recorreguts de totes les línies que tenen parada a 
l’entorn Plaça Cerdà, i que serveix per veure com està connectada la zona per la xarxa 
d’autobús. 
 
 
Autobusos a Barcelona 
 
 
La línia més important que comunica amb el centre de Barcelona és la 9. Discorre per tot 
el Passeig de la Zona Franca, passant per la Plaça Cerdà, per arribar a la Plaça de 
Catalunya de Barcelona per la Gran Via. És una línia molt utilitzada i amb bona 
freqüència de pas (7-10 min en hores punta). Permet connectar amb moltes línies 
d’autobús que la creuen. 
 
També tenim una altra línia que comunica l’entorn Plaça Cerdà amb l’Eixample: la 37. 
També transita pel Pg. Zona Franca, i va per la Gran Via fins a la Plaça Espanya (punt de 
connexió amb les línies 1 i 3 de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i altres línies 
d’autobús). Continua per l’Avinguda Paral·lel, per pujar fins al carrer Urgell i arribar a 
l’Hospital Clínic. 
 
La zona de Sarrià també queda comunicada amb la Plaça Cerdà per la línia d’autobús 
72. També és una línia bastant utilitzada, ja que el mateix recorregut no es pot fer per 
metro o altre transport públic. És una línia freqüentada per estudiants i treballadors que 
van de la Zona Franca cap a Sarrià. Aquesta línia transita per la Ronda del Mig i arriba 
fins al Passeig de la Bonanova. 
 
També tenim una línia que comunica directament amb l’estació de Sants, en fer el 
trajecte de l’estació al Carrer 6 de la Zona Franca passant per la Gran Via, Plaça Cerdà i 
Passeig de la Zona Franca. Cal destacar que és una línia de connexió intermodal 
important, en tenir parades a prop del metro, Ferrocarrils de la Generalitat i RENFE. 
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La línia 13 comunica l’entorn Plaça Cerdà (c/Foneria) amb Montjuïc, el Polvorí, la Plaça 
Espanya i l’Eixample (c/ Comte Borrell i c/ Floridablanca). 
 
Una línia de caràcter més local pel seu recorregut és la línia 125. Comunica l’entorn del 
Passeig de la Zona Franca, circulant pel c/ Mare de Déu del Port, c/ Plom, c/ Ferro, c/ 
Alumini i c/ Foneria. Comunica tot el barri residencial de la Zona Franca, una de les zones 
més densificades de Barcelona. 
 
 
Autobusos a L’Hospitalet 
 
 
A L’Hospitalet de Llobregat tenim dos línies urbanes que passen a prop de la Plaça 
Cerdà. Són la L’H1 i la L’H2. La primera comunica el barri de Santa Eulàlia (a prop de la 
Plaça Cerdà) amb el centre de L’Hospitalet i amb altres punts importants, com la 
Residència de Bellvitge, la carretera de Colblanc o l’Avinguda Carrilet. La línia L’H2 
correspon a la L’H1 però en l’altre sentit. 
 
La línia L16 uneix el barri de la Zona Franca a Barcelona (c/ Foneria) amb el barri de 
Pubilla Cases de L’Hospitalet (Av. Josep Molins). Travessa tot L’Hospitalet de banda a 
banda, passant pel centre. Té una freqüència aproximada de pas de 15 min. 
 
Altra línia important és la 79. És la línia que actualment comunica les dues fires de 
Barcelona, la Fira-1 i la Fira-2. Surt de la Plaça Espanya (davant de la Fira-1), circula per 
la Gran Via fins la Plaça Cerdà, per agafar la Carretera del Prat fins a la Fira-2 (on també 
trobem el centre comercial Gran Via 2, IKEA i l’hotel Capital). Continua per tot el polígon 
Pedrosa, per arribar a Bellvitge (Hospital Oncològic, Parc Esportiu Feixa Llarga) i 
finalitzar a l’Avinguda Carrilet amb Rambla Marina (al costat de la Plaça de l’Ajuntament 
de L’Hospitalet). És evident que aquesta línia guanyarà importància amb el 
desenvolupament de la zona Plaça Cerdà; ara mateix la trobem infrautilitzada. 
 
 
Autobusos interurbans 
 
 
Degut a la posició de la Plaça Cerdà com a punt d’entrada / sortida de Barcelona, trobem 
una àmplia xarxa d’autobusos interurbans que comuniquen Barcelona amb les poblacions 
del sud. La gran majoria surten de la Plaça Espanya, on tenen connexió amb les línies 1 i 
3 de metro i amb els Ferrocarrils de la Generalitat. 
 
Els autobusos interurbans que tenen parada a prop de la Plaça Cerdà són: 
 

- Línia 65. Transita per tota l’Avinguda Gran Via, comunicant la Plaça Espanya 
de Barcelona, la Gran Via L’Hospitalet i arriba fins El Prat (Av. Onze de 
Setembre). 
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- Línia 165. Té un recorregut similar a l’anterior, comunicant Barcelona, 

L’Hospitalet i El Prat. Arriba fins al carrer Selva d’aquesta última població. 
 

- Línia L70. Comunica Barcelona (des de la Plaça Espanya) amb Sant Boi de 
Llobregat (Ciutat Cooperativa), passant per L’Hospitalet i El Prat de Llobregat. 
És molt utilitzada per treballadors dels polígons industrials de la zona de Sant 
Boi. 

 
- Línia L72. Des de la Plaça Espanya fins a El Prat fa un recorregut idèntic a la 

L70. Després circula per altres carrers de Sant Boi per arribar al mateix punt 
(Ciutat Cooperativa). 

 
- Línia L80. Aquesta llarga línia uneix la Plaça Espanya (Barcelona) amb 

L’Hospitalet, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà. 
Comunica la ciutat de Barcelona amb cinc poblacions del sud. És una línia 
important. 

 
- Línia L81. Passa per les mateixes poblacions que la L80, però s’endinsa més 

en Sant Boi de Llobregat, passa pel centre de Viladecans i arriba a l’Avinguda 
Eramprunyà de Gavà. 

 
- Línia L86. S’inicia a la Plaça Espanya de Barcelona i finalitza a l’Avinguda Can 

Palmer de Viladecans, passant per L’Hospitalet, El Prat i Sant Boi de 
Llobregat. 

 
- Línia L87. Recorregut similar a l’anterior línia, però passant més al sud a la 

població de Sant Boi de Llobregat. 
 

- Línia L95. Important línia que uneix la Plaça Catalunya de Barcelona amb 
Castelldefels. Passa per L’Hospitalet, El Prat, Viladecans i Gavà, encara que 
pel Prat, Viladecans i Gavà pràcticament només circula per l’autovia. 
Comunica tota la població de Castelldefels. 

 
- Línia 106. Circula per la Gran Via des de la Plaça Espanya de Barcelona, 

passant per tota la Gran Via L’Hospitalet, la població de El Prat de Llobregat 
fins arribar a l’aeroport. És l’única línia d’autobús que comunica l’entorn Plaça 
Cerdà amb l’aeroport, ja que l’Aerobús (línia A1) no té parada a la Plaça 
Cerdà (va directament des de la Plaça Espanya fins l’aeroport). 
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Autobusos nocturns 
 
 
Tenim dues línies d’autobús nocturn a l’entorn Plaça Cerdà. Són la N13 i la N15. 
Ambdues surten de la Plaça Catalunya de Barcelona. La N13 passa per Barcelona, 
L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. 
 
Per la seva banda, la línia N15 arriba a la Rambla Josep Mª Jujol de Sant Boi, passant 
per L’Hospitalet i Cornellà. 
 
 
Projectes 
 
 
Veiem que la Plaça Cerdà es troba fortament interconnectada per la xarxa d’autobusos, 
gràcies a trobar-se en un lloc de pas molt important. Encara així, no tenim connexió 
directa amb les poblacions situades més al nord, com Sant Joan Despí, Esplugues, Sant 
Just Desvern o Sant Feliu de Llobregat. Tenim, però, l’opció d’agafar la línia 72 que puja 
fins a la Diagonal on tenim les parades de les línies d’autobús interurbanes que arriben a 
aquestes poblacions. De qualsevol forma, amb el nou desenvolupament de l’àrea Plaça 
Cerdà, seria interessant una línia d’autobús cap a les poblacions del nord, ja que tenim 
moltes línies cap al sud, però molt poques cap el nord. 
 
També cal ressenyar que existeix un projecte de l’Entitat Metropolitana del Transport per 
la creació d’una nova línia d’autobús (L11) entre el polígon Pedrosa (Fira) i el nord de la 
ciutat de L’Hospitalet, fins arribar a la plaça de Maria Cristina a la Diagonal de Barcelona. 
Aquesta línia tindria així connexió amb les línies d’autobús que comuniquen Barcelona 
amb Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Feliu de 
Llobregat 
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II.6.3. Ferrocarrils de la Generalitat 
 
 
La línia Llobregat – Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
comunica la Plaça Espanya de Barcelona amb poblacions com Martorell, Igualada, 
Manresa o Olesa de Montserrat. Aquesta línia té una estació a l’entorn Plaça Cerdà, 
concretament l’estació Ildefons Cerdà. Aquesta estació passarà a anomenar-se Ildefons 
Cerdà – Ciutat Judicial quan es construeixin els futurs equipaments judicials. 
 
L’estació Ildefons Cerdà – Ciutat Judicial dels FGC tindrà connexió amb la nova línia 9 
del metro, en l’estació de metro del mateix nom. Amb això, la Plaça Cerdà guanyarà molt 
en accessibilitat. 
 
També a prop de la Plaça Cerdà pel costat de Barcelona tenim l’estació Magòria – La 
Campana, que connectarà a la xarxa de ferrocarrils la nova zona de Can Batlló. 
 
Les estacions de Magòria – La Campana i Ildefons Cerdà són les dos primeres parades 
de la línia Llobregat – Anoia dels FGC després de la Plaça Espanya (Barcelona). 
 
 
Figura II.6.2. Línia Llobregat – Anoia dels FGC 
 

 
 
Font: www.fgc.es 
 
 
Dintre de les propostes seleccionades per l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) 
per tal d’incorporar-les al Pla Director d’Infraestructures 2001-2010, es troba el canvi de 
localització de les paredes de FGC a la Gran Via. Seria interessant apropar l’estació 
d’Ildefons Cerdà a la Ciutat Judicial, i així també establir una connexió més directa entre 
metro i FGC. També seria interessant millorar la freqüència de pas dels ferrocarrils, ja 
que a vegades no és la desitjada pel viatger. 
 
També seria important establir un accés des de l’àrea de la Plaça Cerdà al corredor 
ferroviari Barcelona – aeroport. 
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II.6.4. Futura línia 9 de metro 
 
 
Descripció de la nova línia de metro 
 
 
L’àrea de la Plaça Cerdà queda connectada amb el tram de la línia 9 que s’inicia a Zona 
Universitària i baixa cap a la Gran Via per bifurcar-se en dos trams que finalitzen al Parc 
Logístic i a la Zona Franca – ZAL respectivament. 
 
Aquest tram de la nova línia 9 està constituït per 15 estacions, dins d’un àmbit d’influència 
on domina el territori amb usos del sòl residencial, de motorització mitjana i baixa, 
complementat per altres zones d’ús industrial, comercial i mixt. 
 
El servei existent de transport públic dins de l’àrea d’influència d’aquesta part de la línia 9 
és bastant abundant, tant en mode ferroviari (línies L1, L3 i L5 de metro, línia Llobregat – 
Anoia i la línia del Vallès de FGC i les quatre línies de RENFE), com en autobús (línies 
urbanes de Barcelona i L’Hospitalet). 
 
Totes les línies del sistema ferroviari tenen un caràcter radial marcat, amb molt pocs 
punts de connexió entre elles. La nova línia 9 supera aquesta greu disfuncionalitat perquè 
uneix de forma ràpida i eficient les sis línies ferroviàries, amb un important increment de 
l’efecte xarxa. 
 
Les tres primeres estacions del tram corresponen al ramal del port (sobre el carrer A), en 
una zona de forta activitat industrial. Les cotxeres de la línia 9 se situaran adjacents a 
aquest ramal. Les tres següents estacions –Foc, Foneria i Ildefons Cerdà (amb 
correspondència amb FGC)- estan dins del barri del Passeig de la Zona Franca 
(Barcelona) i del barri de Santa Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat), amb un ús de sòl 
majoritàriament residencial de baixa motorització i densitat mitjana. Les estacions de Parc 
Logístic i Fira-2 (ramal aeroport) cobriran els usos industrials i terciaris d’aquest àmbit. 
 
Les cinc estacions següents (Amadeu Torner, Provençana, Gornal, Torrassa i Collblanc) 
estan dins el terme municipal de L’Hospitalet dins un territori molt compacte, de caràcter 
residencial i amb un nivell mitjà-baix de motorització. La necessitat de mobilitat en 
aquesta zona és força elevada. Cal destacar el paper a jugar per l’intercanviador de 
Torrassa, que permetrà connectar amb metro i RENFE. 
 
A les estacions de Campus Sud i Zona Universitària dominen els equipaments 
universitaris. 
 
L’objectiu d’aquest tram és la cobertura territorial de la zona residencial corresponent al 
Passeig de la Zona Franca i de L’Hospitalet, i cobrir importants línies de desig de 
mobilitat que es produeix al llarg de la Ronda del Mig. La nova línia permetrà estalviar 
temps de transport als usuaris del transport públic, així com estalviar temps als usuaris de 
cotxes, ja que disminuirà la congestió. 
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Taula II.6.1. Característiques del tram de la línia 9 corresponent a l’entorn Plaça Cerdà. 
 

Nombre d’estacions 15 
Longitud (km) 13,2 
Trens 16 
Demanda total dia feiner (any 
2010) 

95.150 

Inversió 549 M€ 
Durada projecte i obra 3,5 

 
Font: PDI 2001-2010 
 
 
 
La línia 9 a l’entorn Plaça Cerdà 
 
La nova línia 9 del metro transcorre pels barris de Collblanc, la Torrassa i Santa Eulàlia 
(passant per la Ciutat Judicial, amb parada a la Gran Via). Arriba a les àrees de Pedrosa i 
Gran Via Sud, i comunica amb els polígons industrials de la Zona Franca. L’entorn de la 
Plaça Cerdà guanyarà molt en accessibilitat amb la seva construcció. 
 
El sector Plaça Cerdà tindrà una estació principal de la línia 9 situada a la Ciutat Judicial; 
a més, a la mateixa Gran Via en direcció cap a L’Hospitalet tindrem l’estació d’Amadeu 
Torner. Envoltant a la nova Fira de Barcelona (Fira-2 Montjuïc-L’Hospitalet) tindrem dos 
estacions més: són les estacions de la Fira (situada just al costat de la mateixa) i l’estació 
de Foneria, al Passeig de la Zona Franca. Amb totes aquestes estacions, l’accessibilitat a 
la zona està garantida si sumem les línies d’autobusos existents i els Ferrocarrils de la 
Generalitat. La direcció Gran Via no queda coberta per la línia 9, però ara mateix ja 
existeixen suficients línies d’autobusos i els ferrocarrils en aquesta direcció. [16] 
 
L’estació d’Ildefons Cerdà (Ciutat Judicial) estarà unida als Ferrocarrils de la Generalitat 
amb l’estació del mateix nom, amb uns 100 m de túnel, perquè puguin fer transbord els 
passatgers. Existirà també una connexió a nivell entre metro i FGC a l’estació d’Amadeu 
Torner. 
 
Com s’ha explicat anteriorment, l’ampliació i regularització del transport públic a la zona 
Plaça Cerdà és indispensable per tal de minimitzar el trànsit, tant intramunicipal com 
intermunicipal, que generaran les noves grans actuacions a la zona. El pas de la línia 9 
de metro és, sens dubte, la nova infraestructura de transport públic que absorbirà més 
demanda de transport. 
 
L’enorme quantitat de passatgers previstos per la línia 9 descongestionaran bastant el 
trànsit, sobretot de la Ronda del Mig, millorant molt el trànsit a la mateixa rotonda de la 
Plaça Cerdà i el seu entorn. 
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A les properes pàgines s’adjunten els plànols del traçat de la línia 9 en l’entorn Plaça 
Cerdà. A l’annex 7 d’aquesta tesina s’inclou més informació del tram de la línia 9 que 
afecta a la Plaça Cerdà. 
 
 
 
Figura II.6.3. Traçat de la línia 9 de metro a prop de la Plaça Cerdà (ramal Passeig Zona 
Franca). 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Promoció de la nova línia 9. 
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II.6.5. Proposta de tramvia 
 
 
L’ATM va fer una proposta de tramvia que uniria el recinte firal de Pedrosa amb la Plaça 
Espanya passant per Montjuïc. Finalment aquesta proposta s’ha desestimat de moment. 
 
El tramvia de moment no és necessari i tampoc és factible. A la Diagonal és més 
necessari, ja que des d’Esplugues, Sant Just… no tenien gaires alternatives per anar a 
Barcelona. En canvi, a la zona de la Gran Via existeixen molts autobusos urbans i 
interurbans i la nova línia 9 serà una gran alternativa ja que unirà Barcelona i l’aeroport, 
alliberant molt trànsit. [16] 
 
A més, està previst perllongar la línia 2 del metro, connectant així els dos recintes firals 
de Barcelona i L’Hospitalet. 
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II.7 GRANS ACTUACIONS I EQUIPAMENTS 
 
 
II.7.1 Grans actuacions 
 
 
II.7.1.1 Ordenació urbanística de la Gran Via 
 
 
Antecedents 
 
 
Una de les grans actuacions pendents a l’entorn de la Plaça Cerdà és l’ordenació 
urbanística de la Gran Via, dels seus enllaços i dels teixits urbans adjacents. Es tracta de 
transformar la Gran Via en una avinguda urbana, que permeti el desenvolupament de 
teixits típicament urbans en el seu entorn. 
 
Segons es va establir al Pla de Carreteres de Catalunya, de l’any 1995, la Gran Via es 
troba classificada com a autopista, codificada com a B-17, i denominada “de Barcelona a 
l’enllaç de l’Aeroport de Barcelona”. La B-17 té el seu quilòmetre 0 a la Plaça Cerdà en el 
terme municipal de Barcelona i el seu final al quilòmetre 6,925 al terme municipal del Prat 
de Llobregat, allà on comença la C-246 i la B-202. 
 
El novembre de 1996, l’Ajuntament de L’Hospitalet va donar a conèixer el Pla L’Hospitalet 
2010, que tenia com una de les seves directrius principals convertir la Gran Via en una 
gran avinguda urbana emblemàtica per a la ciutat capaç d’articular un eix de serveis i 
d’activitats econòmiques i residencials de centralitat metropolitana. [17] 
 
Com antecedent principal a aquesta gran actuació tenim la remodelació de la Plaça 
Cerdà i de la Gran Via fins al carrer Alhambra, que ha representat un canvi radical de la 
plaça i el seu entorn. Aquesta actuació obra la porta a una nova lectura de la Gran Via al 
seu pas per L’Hospitalet. I tant important ha estat el canvi de la plaça com la reordenació 
de les vies del seu entorn. I a més de la remodelació física s’han produït uns canvis 
d’usos (reconversió per a habitatges de l’edifici Seat i altres promocions properes amb 
uns 1.300 habitatges, canvi d’ús industrial de Pirelli, edificis per a oficines –Nissan-, 
caserna de Lepant, etc.). 
 
El projecte de la Plaça Cerdà ha solucionat la connexió amb Barcelona des de 
L’Hospitalet, i ha permès diversificar les opcions de circulació i deslliurar la Gran Via 
d’una porció de trànsit.  
 
El canvi a la Gran Via sorgeix de la idea que ha de ser un element urbà de cohesió de la 
ciutat i no pas de segregació i fragmentació com fins ara. S’ha de reordenar la vialitat de 
la nova Avinguda i els seus enllaços de manera coordinada amb el desenvolupament 
urbanístic que estan desenvolupant els territoris adjacents. S’ha d’eliminar la segregació 
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que exerceix actualment a la Gran Via sobre els territoris adjacents i sobre els ciutadans 
que es desplacen a peu. 
 
Els territoris adjacents a la Gran Via s’han de desenvolupar de manera que acullin 
activitats emergents on han de conviure els serveis, l’oci, el comerç, la residència, els 
equipaments locals i supralocals, les activitats terciàries i de gestió, els espais verds, les 
activitats tecnològiques i de creació de coneixement, etc. Per tal d’aconseguir tot això 
s’haurà de redimensionar la Gran Via, però sense renunciar a mantenir una capacitat de 
circulació important, perquè la Gran Via pugui continuar donant servei a la mobilitat 
d’escala metropolitana on juga un paper tradicional d’accés a Barcelona pel sud. L’ús de 
noves solucions constructives i les millores en la regulació i distribució del trànsit a la part 
sud-oest de l’àrea metropolitana ha de fer compatible la introducció del caràcter urbà que 
es proposa i la capacitat suficient.  
 
 
Situació actual 
 
 
En el PGM (1976) la Gran Via es tipifica com una Via primària de la xarxa bàsica. A 
L’Hospitalet de Llobregat només hi ha altres dues vies que rebin la mateixa consideració: 
la ronda de Dalt i la ronda del Litoral.  
 
Fruit de l’ordenació actual i amb el planejament vigent la Gran Via presenta unes 
característiques que es poden sintetitzar en els següents punts: 
 
- L’amplada senyalada per a la Gran Via va des dels 78 fins als 100 metres. 
 
- Les connexions de vials a banda i banda se solucionen amb diversos ponts elevats: 

- entre el c/ Alhambra i el c/ Literatura. 
- entre el c/ Amadeu Torner i el c/ Pedrosa A. 
- entre el c/ Can Tríes i el c/ Salvador Espriu. 

             - etc. 
 
- Els ponts elevats comporten, en la majoria dels casos, bucles/nusos d’enllaç que 

ocupen una gran superfície de sòl. El fet que no s’hagin executat totes les connexions 
a diferent nivell previstes pel planejament vigent és un element positiu que simplifica 
l’abordar la transformació urbana de la Gran Via. 

 
- Com a conseqüència del punt anterior hi ha una gran superfície de sòl qualificat com 

a reserva per a protecció de sistemes generals que ha hipotecat una gran quantitat 
d’espai estratègic a les façanes. 

 
- Alineació amb traça longitudinal no regularitzada pel planejament que es va adaptar a 

les diferents instal·lacions. 
 
- Secció transversal heterogènia segons els trams amb carrils i ramals segregats. 
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- Tanques per impedir el pas de vianants. 
 
- La senyalització de la via, amb estructures i rètols de grandària i rang d’autopista que 

formen pòrtics, provoca un impacta paisatgístic molt negatiu. 
 
- El pas per damunt de la via RENFE de la línia Vilanova. 
 
- Inexistència d’elements verds dins de la secció de la via. 
 
- Ruptura de la trama urbana de carrers entre la façana nord i la sud que no permet el 

pas necessari de trànsit rodat i de vianants. Absència de passos de vianants a peu 
pla regulats per semàfors. 

 
- Marca amb una gran brusquedat un canvi d’usos entre el nord de L’Hospitalet i el sud. 
 
- Les connexions amb altres vies de gran capacitat es van solucionar amb grans 

estructures a diferents nivells (per exemple, l’antiga Plaça Cerdà). 
 
 
Proposta d’ordenació 
 
 
Amb tot l’exposat fins ara, podem veure que la Gran Via ha esdevingut un element de la 
xarxa viària-arterial (autopista B-17) al servei de les necessitats d’accés de Barcelona, 
sense integrar-se en la realitat urbana de L’Hospitalet. 
 
Mentre que a Barcelona desenvolupa una funció de gran avinguda urbana plenament 
integrada a la xarxa viària de l’Eixample, i amb una semaforització total, a L’Hospitalet, 
just passada la Plaça Cerdà, la Gran Via presenta un disseny d’infraestructura de via 
ràpida suburbana que segrega els teixits contigus. A més, provoca impactes negatius tant 
ambientals com paisatgístics, que són contraproduents per acollir els usos emergents de 
l’economia urbana i per les demandes de qualitat de vida dels ciutadans. 
 
La proposta genèrica de la Gran Via consisteix en convertir-la en una gran avinguda 
urbana capaç d’articular ambdues façanes. Aquest canvi no solament es justifica per la 
millora de les condicions urbanes i viàries, sinó per induir la localització d’activitats 
residencials i econòmiques amb atracció d’usos terciaris, comercials i d’indústria urbana. 
 
L’ordenació viària de la Gran Via i els seus enllaços  proposada en el “Avanç d’ordenació 
urbanística de la Gran Via” respon al criteri bàsic de combinar, per una banda, el 
manteniment d’una via d’intensitat de circulació suficient d’entrada i sortida de Barcelona, 
i, per una altra banda, la seva permeabilització per tal d’integrar-la a la xarxa viària, per a 
vehicles i per a vianants, de la ciutat com a una nova via amb funcionalitat d’avinguda 
urbana. [18] 
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Els criteris generals de transformació viària de la Gran Via es poden sintetitzar segons els 
punts: 
 
♦ Un criteri fonamental de la proposta rau en simplificar i racionalitzar al màxim els 

moviments i reduir la superfície de sòl ocupada per la vialitat, tot mantenint una 
capacitat de trànsit elevada. Així es pot deslliurar molta part de sòl qualificat en el 
planejament vigent de reserva per a protecció de sistemes generals. Aquest sòl 
recuperat per a la ciutat es destinarà a usos diversos que aprofitin el potencial 
estratègic d’aquest sòl magníficament situat. 

 
♦ La secció proposada per l’Avanç esmentat abans tindrà una calçada central 

deprimida de 20 metres d’amplada amb 6 carrils, 3 en cada sentit, i 2 vies laterals a 
nivell de peu pla. El lateral nord tindrà 3 carrils i el lateral sud en tindrà 2. 

 
♦ L’eix central tindrà continuïtat amb l’eix dels carrils deprimits de la Plaça Cerdà. 
 
♦ La vorera nord farà uns 20 metres d’amplada i la sud uns 28 metres en tota la 

longitud de l’avinguda. Ambdues voreres tindran components plenament urbans. 
 
♦ Hi haurà les connexions suficients per a vehicles i per a vianants entre un costat i 

l’altre de la Gran Via per tal de superar el tall actual que aïlla la part sud de la resta de 
la ciutat de L’Hospitalet. Sempre que sigui factible, aquesta connexió es farà a nivell 
de peu pla. 

 
♦ L’ordenació possibilita que se segregui el trànsit de pas del trànsit local. Els carrils 

centrals deprimits, sense semaforització ni cruïlles, es destinaran al trànsit de pas. Els 
laterals estaran semaforitzats i plenament integrats a la xarxa viària. La seva funció 
bàsica és la de distribuir el trànsit local i fer permeable la Gran Via. 

 
♦ S’eliminaran les previsions de gairebé tots els ponts i bucles elevats i passos inferiors 

previstos al planejament vigent, gràcies a nous enllaços a peu pla tant per a vehicles 
com per a vianants. 

 
♦ Els carrils d’incorporació tindran un carril. Es considera que és suficient atès a que 

bona part del trànsit local d’accés a la Fira, als centres comercials i àrees d’activitat 
econòmica de Pedrosa i Gran Via Sud, circularà pels laterals o utilitzarà l’opció del 
carrer de les Ciències. 

 
♦ El nus viari de Bellvitge se simplifica. 
 
♦ La connexió Gran Via – Ronda de Dalt es manté, ja que cal assegurar una connexió 

ràpida i directa entre ambdues vies.  
 
♦ Substitució dels senyals de trànsit i cartells en forma de pòrtic per altres de concepció 

i estètica més urbana. 
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Pot ser que no sigui possible el soterrament del tren fins a una profunditat que faci 
possible el pas dels carrils deprimits de la Gran Via. Llavors, els carrils deprimits haurien 
de pujar fins a peu pla en aquest punt d’encreuament. 
 
 
Actuacions en els sectors urbans 
 
 
La Gran Via actual ocasiona externalitats negatives que impossibiliten el 
desenvolupament urbanístic dels territoris contigus. 
 
Els 18 sectors urbans més importants en l’entorn de la Gran Via es recullen en la taula 
següent i s’adjunta un plànol amb la seva localització. 
 
 
 
Taula II.7.1. Sectors urbans de la transformació de la Gran Via. 
 

Número Nom Superfície (m2) 
1 Ciutat Judicial 56.000(*) 
2  Modificació PGM i PERI de FEMBASA 27.735 
3 Modificació PGM i PERI del Prat de la Manta 11.120 
4 Porta d’Amadeu Torner 40.835 
5 Àrea d’activitat econòmica del Gornal 122.600 
6 Ampliació recinte firal Montjuïc-2 / L’Hospitalet 214.120 
7 Centre comercial i d’oci Carrefour (Gran Via 2) 75.508 
8  Centre comercial IKEA 115.575 
9 Façana activitat econòmica Gran Via Sud 60.905 

10 PE d’activitats terciàries Pedrosa 26.140 
11 Parc d’activitats econòmiques (Repsol Butano) 92.611 
12 Àrea d’activitat econòmica de Can Pi 64.515 
13 Porta Llobregat 91.063 
14 Ampliació de L’Hospitalet Prínceps d’Espanya 159.000 
15 Parc Esportiu de la Feixa Llarga 157.730 
16 Parc de la Marina 295.530 
17 Nus Marina / RENFE 26.070 
18 Feixa Llarga Sud 32.850 
 TOTAL 1.669.907 

(*) Comptant els 8.000 m2 de la part de Barcelona més els 48.000 m2 de la part de L’Hospitalet. 
 
Font: Avanç de l’ordenació urbanística de l’Avinguda de la Gran Via.  [18] 
 
 
 
Les estimacions sobre els potencials de desenvolupament dels usos a tots els sectors 
contigus a la Gran Via s’han estimat al “Avanç d’ordenació urbanística de la Gran Via”: 
l’índex brut d’edificabilitat podria oscil·lar entre 1,2 i 2 m2 sostre/m2 sòl. [18] 
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La següent taula recull l´índex brut d’edificabilitat (m2 sostre/m2 sòl) de cada sector 
juntament amb la descripció de com ha estat obtingut. També s’adjunta el total de sostre, 
resultat de multiplicar la superfície de sòl (recollida a la taula II.7.1) per l’índex brut 
d’edificabilitat. 
 
 
 
Taula II.7.2. Superfície de sostre a cada sector. 
 

Número Sector Index brut Descripció Total sostre (m2) 
1 Ciutat Judicial 2,7 1º Hipòtesi 150.000 
2  Modificació PGM i PERI de FEMBASA 1,2 Planejament 33.282 
3 Modificació PGM i PERI del Prat de la 

Manta 1,2 Planejament 10.143 
4 Porta d’Amadeu Torner 1,6 Estimació 110.255 
5 Àrea d’activitat econòmica del Gornal 1,6 Estimació 196.160 
6 Ampliació recinte firal Montjuïc-2 / 

L’Hospitalet 0,4 Projectes 94.121 
7 Centre comercial i d’oci Carrefour (Gran 

Via 2) 0,8 Planejament 60.733 
8  Centre comercial IKEA 0,2 Planejament 26.631 
9 Façana activitat econòmica Gran Via 

Sud 1,6 Estimació 97.448 
10 PE d’activitats terciàries Pedrosa 1,2 Planejament 32.212 
11 Parc d’activitats econòmiques (Repsol 

Butano) 1,8 Estudis previs 162.180 
12 Àrea d’activitat econòmica de Can Pi 1,6 Estimació 103.224 
13 Porta Llobregat 0,3 Planejament 29.875 
14 Ampliació de L’Hospitalet Prínceps 

d’Espanya 0,2 Programa funcional 34.814 
15 Parc Esportiu de la Feixa Llarga 0,0 Parc (sostre nul) 0 
16 Parc de la Marina 0,0 Parc (sostre nul) 0 
17 Nus Marina / RENFE 1,6 Estimació 41.712 
18 Feixa Llarga Sud 1,6 Estimació 52.560 

   TOTAL 1.235.350 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Avanç de l’ordenació urbanística de l’Avinguda de la Gran Via. [18] 
 
 
 
 
 

Finalment, per estimar el nombre total de llocs de treball que es localitzaran a tots els 
sostres amb els diferents usos s’ha elaborat la taula que s’adjunta a la pàgina següent. 
No es tenen en compte els sectors 15 i 16, ja que són parcs. 
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Taula II.7.3. Llocs de treball localitzats a tot el teixit Gran Via. 
 

Número Residencial Comercial Industrial Terciari/Eq. Llocs treball 
1 0 0 0 150.000 5.000 
2  24.962 8.320 0 0 166 
3 7.607 2.536 0 0 51 
4 0 0 0 110.255 3.675 
5 0 0 98.080 98.080 4.778 
6 0 43.310 0 50.811 2.560 
7 0 60.733 0 0 1.215 
8  0 26.631 0 0 533 
9 0 0 73.086 24.362 1.936 

10 0 0 20.616 11.596 704 
11 0 0 40.545 121.635 4.678 
12 0 0 51.612 51.612 2.514 
13 0 0 0 29.875 996 
14 0 0 0 34.814 1.160 
17 0 0 0 41.712 1.390 
18 0 0 0 52.560 1.752 
TOTAL 32.569 141.530 283.939 777.312 33.109 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
S’han emprat uns estàndards d’estimació de 50 m2 de sostre comercial per lloc de treball, 
65 m2 de sostre industrial per lloc de treball i de 30 m2 de sostre terciari/equipaments per 
lloc de treball. El teixit complet serà capaç d’atraure més de 30.000 llocs de treball, amb 
les seves conseqüències sobre el desenvolupament econòmic de la zona, però també 
sobre altres aspectes com el trànsit. 
 
 
Nova subzona 22at 
 
 
Dels sectors descrits abans, tenim 5 que tenen sòl industrial: són el 5, 9, 10, 11 i 12. A 
l’alternativa per a la Gran Via es proposa una adaptació de la regulació d’usos i 
paràmetres d’edificació per tal d’afavorir la seva transformació progressiva cap a àrees 
d’activitat tecnològica neta i terciària. Això comportarà la creació d’una subzona de 
qualificació urbanística de sòl de zona industrial urbana en transformació amb la clau 
indicativa 22at, en què s’aplicaran ampliacions i restriccions d’usos així com nous 
paràmetres d’edificació més flexibles. Les restriccions procuraran que les noves activitats 
no generin externalitats negatives en el nou entorn urbà de la Gran Via. 
 
La subzona 22at (Zona industrial urbana en transformació) podrà acollir de manera 
reglada les activitats terciàries emergents en les noves economies urbanes. Les 
condicions de qualitat d’urbanització i de posició farà que les empreses que es localitzin 
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es vagin decantant cap a activitats de més valor afegit, que són les més interessades en 
aprofitar la proximitat a la ciutat central i les més capaces d’aprofitar les despeses d’una 
situació privilegiada i maximitzin millor les rendes d’una posició central. Un dels objectius 
serà el repte d’atraure la localització d’activitats relacionades amb les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC), la cultura i el coneixement, els serveis firals 
especialitzats, els serveis hotelers i la investigació sanitària, que són sectors estratègics 
d’alt valor afegit i forta expansió. 
 
No es tracta d’eliminar tot el sòl industrial, ja que una part d’aquest s’ha de mantenir per 
assegurar un grau suficient de complexitat de funcions a la ciutat: s’aconsegueix així una 
ciutat dinàmica i competitiva territorialment. 
 
La regulació de l’ampliació d’ús del sòl industrial per acollir també activitat de caire terciari 
és una necessitat per impulsar l’economia urbana actual. Aquestes noves zones 
industrials en àrees urbanes estratègiques donaran cabuda a organitzacions mixtes que 
integrin les activitats industrials lleugeres, les de transformació i les d’emmagatzematge 
amb les activitats terciàries (oficines, serveis d’assessorament i gestió, centres 
d’investigació, de càlcul, de negocis, informàtics, hotelers, etc.). 
 
Les noves àrees requereixen uns models d’ordenació amb alta qualificació urbana. Els 
mecanismes de disseny urbà que afavoreixen els objectius de centralitat urbana 
perseguits per aquesta zona poden ser: 
 
- Supressió de l’aparcament en superfície a l’interior de la parcel·la. 
 
- Ordenació més flexible de les edificacions, segons la funció de l’activitat (singularitat 

de l’edificació, alineació de vial, major alçada…). 
 
- Major proporció d’espais lliures enjardinats a l’interior de la parcel·la. 
 
- Millor permeabilitat de la trama viària. 
 
- Previsió de nous serveis i tecnologies netes (fibra òptica, estalvi energètic, sistemes 

intel·ligents, etc.). 
 
Amb tots aquests aspectes es podran desenvolupar adequadament les subzones 22at. 
 
 
Subzones 22at: cas Plaça Cerdà 
 
 
Seguidament, veurem com han evolucionat les activitats que es poden localitzar en 
subzones 22at en l’entorn Plaça Cerdà. Per analitzar l’àrea en estudi s’han utilitzat les 
dades recollides a la tesina “La noció d’accessibilitat en la ciutat del coneixement”. [19] 
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S’ha establert una superfície circular de diàmetre 1 km, que suposa una superfície 
propera a 0,8 km2, amb centre a la Plaça Cerdà. En aquest entorn l’evolució d’algunes de 
les activitats per a les zones 22at ha estat la següent: 
 
 
Taula II.7.4. Evolució de les activitats 22at a l’entorn Plaça Cerdà. 
 

Activitats  1998 2002 Variació 98-02 (%) 
ACTIVITATS @    

Industria transformadora  15 16 7 
Telecomunicacions 0 0 0 

Investigació 0 0 0 
Serveis electrònics a empreses 7 11 57 

TOTAL ACTIVITATS @ 22 27 23 
Activitats culturals 30 30 0 

Sector financer 23 31 35 
Serveis a les empreses 45 57 27 

DADES Sup. comercial  79.542 m2 

 Sup. oficines  43.445 m2 
 Hostaleria Rest. + hotels 4.900 m2 

 
Font: Tesina; “La noció d’accessibilitat en la ciutat del coneixement”. [19] 
 

 
El passat recent de la zona d’un clar contingut suburbà i industrial explica que es presenti 
una elevada quantitat d’indústries transformadores (la major de les dotze ANC), amb un 
total de 16, més d’un 25% del total de les ANC. Aquesta, doncs, és una àrea amb un 
marcat caràcter d’especialització en indústria transformadora. També cal destacar 
l’augment important, gairebé un 60%, que han patit les activitats dedicades a serveis 
electrònics a les empreses. 
 
Les superfícies dedicades al sector comercial i oficines són importants, i es troben 
bastant equilibrades. Aquest sector ha evolucionat clarament cap a aquest ús, a més del 
residencial. 
 
En canvi, en aquesta zona la representació del sector d’hostaleria és escassa. 
 
 
Modificació del PGM i PERI de FEMBASA 
 
 
A l’apartat de la pàgina 88:  “Actuacions en els sectors urbans” s’han descrit els 18 
sectors que transformaran l’entorn de la Gran Via. Hi ha sectors dels quals es parla 
detalladament en altres apartats d’aquesta tesina, degut a que formen part de l’entorn 
més proper a la Plaça Cerdà. Aquests sectors són el número 1, Ciutat Judicial, el 7 i 8, 
Centre Comercial Carrefour i IKEA i el 6, ampliació del recinte firal Montjuïc-2 / 
L’Hospitalet. En aquest subapartat parlarem, com a exemple de transformació, d’un altre 
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sector proper a la Plaça Cerdà, com és el sector 2, modificació del PGM i PERI de 
FEMBASA. 
 
La Modificació del PGM i la formulació del PERI de FEMBASA (27.735 m2) significa 
l’acabament d’una part important de la façana sud del barri de Santa Eulàlia que dóna 
front a la Gran Via, mitjançant l’execució de la zona de remodelació (Sector de Reforma 
Interior) que el PGM ja preveu en aquesta àrea des de l’any 1976.   
 
L’objectiu genèric de l’actuació és el de desenvolupar una façana unitària de caire 
residencial i terciari de qualitat que es relligui naturalment amb la trama interna de Santa 
Eulàlia i que reforci el nou paper de la Gran Via com avinguda urbana. 
 
L’acord bàsic per aquest sector s’ha portat a terme entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i la 
indústria Blagden Packaging FEMBA, S.A., en què l’empresa preveu el seu trasllat per 
l’any 2004. Aquesta fàbrica, dedicada principalment a la fabricació d’envasos metàl·lics, 
origina impactes ambientals de diversa índole i ocupa 10.000 m2 del sector (un 36% de 
tot el sector 2). 
 
Els punts d’actuació més importants són: 
 
- Transformació dels usos industrials del sector cap a habitatge, activitat terciària, 

vialitat, espais verds i equipaments. Edificació d’uns 250 nous habitatges. 
 
- L’edificabilitat total prevista és de 33.282 m2 de sostre. Per a zones verdes 

s’obtindran per cessió uns 8.000 m2 i uns 11.000 m2 per a vialitat. 
 
- Nova alineació de la Gran Via que combina el seu tractament com a avinguda urbana 

amb la creació d’una vorera i una linialitat de façana en relació al projecte general de 
l’avinguda de la Gran Via. 

 
- Valoració del mòdul d’illa del teixit urbà tradicional del barri de Santa Eulàlia com a 

fórmula vàlida per definir el contacte amb la Gran Via. Per això s’adopta la xarxa de 
vialitat ortogonal segons la malla del sud de Santa Eulàlia, la qual cosa permetrà 
permeabilitzar l’àmbit d’actuació i tota la part meridional del barri, ja que tots els 
carrers que quedaven tallats (Bacardí, Modern, Enric Morera i Natzaret) arribaran fins 
als laterals de la Gran Via. 

 
Aquests són els punts bàsics de l’actuació del sector 2, proper a la Plaça Cerdà, que 
s’aniran adaptant amb la transformació progressiva. De manera similar, als altres sectors 
s’han definit uns punts bàsics adequats a l’àmbit de cadascun. 
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II.7.1.2. Illa de la Philips 
 
 
Un altre de les grans actuacions situades a l’entorn de la Plaça Cerdà és l’illa de la 
fàbrica de la Philips. Aquesta illa es troba delimitada pel Passeig de la Zona Franca, els 
carrers Foneria i Energia i la carretera del Prat. 
 
Aquesta illa ja es troba en procés d’àmplia transformació. Fa pocs anys estava formada, 
bàsicament,  per terrenys desocupats i per l’antiga fàbrica abandonada. L’objectiu del 
projecte de remodelació d’aquesta illa és la modificació de les qualificacions 
urbanístiques d’un sòl industrial (22a) ocupat per una sèrie de naus industrials, patis de 
maniobra/emmagatzematge  i edifici d’oficines i serveis. 
 
En aquest sòl es crearà una àrea de residència plurifamiliar (18a) de 15.000 m2, una àrea 
residencial unifamiliar (18b) de 4.300 m2, es manté una àrea industrial (22a) de 12.200 
m2, i es doten 22.000 m2 d’espai verd públic (6a), 3.900 m2 d’equipaments comunitaris 
(biblioteca) i 16.400 m2 de viaris de caràcter públic. 
 
L’àmbit total de la transformació de l’illa delimita una àrea de 74.273 m2. 
 
Aquesta gran actuació d’iniciativa privada permetrà la transformació d’aquesta gran 
superfície, d’acord amb el caràcter residencial que el teixit urbà d’aquest sector ha anat 
adquirint progressivament i que les grans obres d’infraestructura del seu entorn acabaran 
de consolidar. Se supera, d’aquesta manera, una situació caracteritzada per una 
progressiva paralització de l’activitat industrial d’aquesta gran parcel·la derivada de 
l’evolució experimentada tant pel tipus de producte com per la tecnologia utilitzada en la 
seva producció. Els canvis ocorreguts en aquests terrenys accentuaven els 
desajustaments entre les noves activitats i els locals i instal·lacions existents. 
 
El planejament d’aquesta operació urbanística ha anat lligat al trasllat de l’activitat 
productiva a una àrea industrial, dintre del propi municipi, amb unes instal·lacions més 
adequades en quant a dimensió i característiques. 
 
El projecte preveu una dotació d’equipaments comunitaris que es concentra en dos peces 
actualment construïdes. Una d’aquestes correspon als antics menjadors dels treballadors 
de la Philips, constituint una peça amb interès arquitectònic i fàcilment adaptable a nous 
usos comunitaris sense tenir que modificar els valors espaials i materials. L’altra peça, 
corresponent a uns antics forns, és d’un valor molt menor i segons els nous usos, encara 
no previstos en el moment de redacció d’aquesta tesina, pot ser objecte de substitució 
per una nova edificació. 
 
Tota la proposta es condiciona a la conservació d’un jardí existent, molt característic, i 
que amb poques intervencions podrà convertir-se en un espai públic atractiu. 
 
Es crea un nou vial interior a través de la parcel·la, ja construït, destinat a l’accés i a 
permeabilitzar el teixit de l’entorn. Es creu bastant necessari aquest vial ja que el traçat 
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de les vies a l’entorn de l’illa és bastant tancat i poc permeable. El traçat d’aquest carrer 
és sinuós per ajustar-se als límits reals de l’espai (jardí) preexistent i al mateix temps 
donar un caràcter tranquil al trànsit d’aquesta via.  L’opció de crear aquest carrer ha 
obligat a eliminar l’edifici del centre de càlcul existent al carrer Foneria. 
 
S’ha optat per conservar l’edifici situat al llarg del Passeig de la Zona Franca perquè es 
tracta d’una edificació correcta, de poca alçada, i que ajuda a definir des d’aquest costat 
l’àmbit de l’operació proposada. Aquest edifici està format per un cos longitudinal i un 
element en forma de torre. 
 
L’edificabilitat destinada a l’ús residencial s’ha distribuït en el solar segons l’orientació, 
accessibilitat, caràcter obert que es pretén donar a la zona i els criteris d’adaptació dels 
nous volums amb el seu entorn.  
 
Una opció determinant en aquest projecte és la de crear en el centre una filera 
d’habitatges unifamiliars que, amb la seva petita alçada i la zona de verd privat que els 
acompanyen, contribuiran a buidar volumètricament l’interior de l’illa.  
 
La resta de l’edificabilitat de l’ús residencial s’organitza en tres sectors diferenciats. El 
primer sector és un conjunt de blocs regulars de PB+6 disposat en dos fileres paral·leles 
al Passeig de la Zona Franca, que deixen un important espai lliure entre sí. 
 
El segon sector està format per un bloc disposat transversalment als anteriors i també de 
PB+6 sobre el que s’eleven 3 torres de 5 plantes més. Aquest bloc delimita l’illa en la 
direcció nordest, i la disposició lineal del mateix permet lliurar l’espai corresponent a un 
gran nus d’infraestructures de sanejament que ocupen el subsòl en aquest punt d’unió 
entre els municipis de Barcelona i L’Hospitalet. 
 
Finalment, la resta de sostre residencial s’organitza en el sector situat al costat dels 
terrenys propietat de la Nissan que queden fora d’aquesta operació. Es proposen 3 torres 
allargades de PB+9 que prenen com a referència formal, a fi d’ordenar el conjunt, la torre 
disposada perpendicularment al Passeig de la Zona Franca, que també s’ha decidit 
mantenir. Dos d’aquestes noves torres es troben unides per un cos baix que ajudaria a 
delimitar un nou carrer que milloraria la permeabilitat del conjunt. Aquest nou carrer 
encara és possible que no es faci. 
 
A la pàgina següent s’inclou l’esquema d’ordenació de l’illa. Es poden veure fotografies 
del sector a l’annex fotogràfic. 
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Imatge II.7.1. Esquema d’ordenació de l’illa de la Philips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Llibre: Barcelona, La Segona Renovació. 
 
 



 



                                                                                                                               II.7. Grans actuacions i equipaments  
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Transformació urbana del sector Plaça Cerdà.  Pag.117 

II.7.1.3. Can Batlló 
 
 
Situació actual 
 
 
Els terrenys de Can Batlló es troben situats a prop de la Plaça Cerdà, en el municipi de 
Barcelona, en el costat de la Gran Via pertanyent al barri de la Bordeta.  
 
Els sectors qualificats com zona 17-7 i 17-6 pel PGM corresponents a la fàbrica de Can 
Batlló i el seu entorn immediat, i als terrenys de l’antiga estació de Magòria, situats en el 
barri de la Bordeta, constitueixen un dels grans espais de destí públic que queden per 
definir a l’àrea de Barcelona. En aquest sentit, per la dimensió dels sectors i la posició 
estratègica dels mateixos, s’ha d’entendre la qualificació com una reserva futura de sòl 
per a cobrir necessitats que puguin aparèixer. La qualificació implica destinar terrenys a 
equipaments o zones verdes (zones 7 i 6), però fixant un procés d’obtenció de sòl públic 
diferit en el temps. Mentre l’adquisició o cessió dels terrenys que encara no són públics 
no sigui un fet, la normativa vigent permet mantenir transitòriament els usos existents 
amb les intervencions de conservació que siguin necessàries. Això significa no admetre 
ampliacions ni possibilitar, a la pràctica, la millora de la situació actual. 
 
Això ha fet que aquesta zona no hagi canviat pràcticament res en els últims 20 anys, i es 
mantingui com una illa aïllada del seu entorn. A més, la inexistència d’un programa de 
necessitats conegut per a la zona afavoreix la no programació del sòl qualificat. També 
contribueix a aquesta situació la dificultat d’intervenció pel grau de consolidació del sòl 
afectat, una part del mateix ocupat per una petita indústria en lloguer –on estaven les 
grans naus de la indústria avui desapareguda- i una altra per habitatges en edificis 
consolidats, majoritàriament sobre el carrer Constitució. 
 
L’aplicació de la normativa vigent tendeix, per tant, a allargar una situació precària que 
porta a la zona una situació marginal i conflictiva. Arriba, fins i tot, al barraquisme. Això ha 
estat motiu de protestes dels veïns i de diferents entitats cíviques del barri. Per altra 
banda, s’ha de tenir en compte que la indústria existent dóna suport a una activitat 
econòmica important. El bloqueig del sector comporta també la impossibilitat de disposar 
de terrenys per a equipaments o zones verdes a nivell de barri i per a la construcció 
d’habitatges de caràcter social que signifiquin una alternativa a les promocions privades 
de l’entorn. 
 
Totes aquestes qüestions fan pensar que s’ha de buscar una solució en dos direccions: 
una a curt termini, en la que se solucionin els problemes a nivell local i una altra, a més 
llarg termini, on fos possible una operació a escala de ciutat, en consonància amb la gran 
reserva feta pel PGM. 
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Proposta de gestió 
 
 
D’acord amb l’exposat fins ara, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat una proposta de 
planejament que ha de permetre desbloquejar la situació actual i que se sintetitza en: [7] 
 

♦ Mantenir qualitativament les zones de destí públic previstes (vialitat, verd, 
equipament). Però, a la vegada, es requalificaran determinats sectors 
perifèrics on s’haurien de completar les illes residencials, part de les quals 
incorporarien els edificis d’habitatges consolidats. 

 
♦ Mantenir de forma transitòria l’activitat en les naus centrals de l’antiga fàbrica 

Batlló amb la indústria existent. Aquest manteniment podria fer-se efectiu per 
un període de temps determinat, valorant aquest fet amb la rendibilitat de la 
introducció equilibrada de nova edificabilitat. L’Ajuntament proposa obtenir 
una part d’aquesta nova edificabilitat traslladant sostre edificable d’un sector 
pròxim (sector Eduard Aunós), on les intervencions residencials executades ja 
han cobert les necessitats previstes. Segons el PGM, existeixen en aquest 
sector 45.719 m2 de sòl susceptible de ser traslladat, intercanviant les 
qualificacions del sòl entre els sectors. Una altra part de la nova edificabilitat a 
introduir (45.000 m2) s’obté per l’increment de zona verda mitjançant 
l’ordenació proposada. D’aquesta manera, el sostre total a situar en el sector 
és de l’ordre de 91.000 m2, part dels quals (uns 15.000 m2) es podran destinar 
a usos residencials, hotelers o similars. La proposta preveu, a més, 14.500 m2 
de sostre per a legalitzar zones d’habitatge existent consolidat. Totes 
aquestes dades es resumeixen en la següent taula: 

 
 
Taula II.7.5. Proposta per al sector Can Batlló. 
 
 PGM (m2) Proposta (m2) 
Equipament 70.189 47.695 + 22.608 (Aunós) 
Zona verda 47.869 56.484 
13a/b, 18 1.307 + 22.608 (Aunós) 16.938 
Vialitat 50.783 49.031 

TOTAL 170.148 + 22.608 (Aunós) 170.148 + 22.608 (Aunós) 
Sostre previst  ------ 91.883 m2 (incloent hotels) + 

14.512 m2 (legalització 
habitatge existent) 

 
Font: Segona Renovació. [7] 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                               II.7. Grans actuacions i equipaments  
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Transformació urbana del sector Plaça Cerdà.  Pag.119 

Proposta d’ordenació 
 
 
Per a l’ordenació de Can Batlló i el seu entorn es van proposar diverses alternatives, de 
les quals s’inclou un esquema a continuació: 
 

ALTERNATIVA 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA 2 
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ALTERNATIVA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
L’ordenació definitivament proposada segueix els criteris següents: 
 

♦ S’ha adoptat una d’ordenació general ortogonal en la Gran Via recuperant la 
geometria que  ha marcat la disposició de molt edificis rellevants situats a 
l’entorn immediat de la Plaça Cerdà. Sobre aquesta directriu se situen els 
nous edificis de caràcter singular que concentren l’edificabilitat prevista i que 
es disposen fraccionadament amb relació a la nova zona verda central. 
Aquesta disposició facilita la creació d’una nova plaça que permet articular 
espaialment i a nivell de trànsit rodat els carrers Parcerisa i Quetzal i les seves 
prolongacions, de manera que aquesta última quedi separada dels edificis 
més significatius de la fàbrica de Can Batlló, que es podrien conservar. 
Aquesta nova plaça s’estableix com a preàmbul dels nous espais públics i 
donant valor a la zona d’accés a nous equipaments. 

 
♦  En relació a l’edificació proposada sobre el front de la Gran Via i per la seva 

posició rellevant, sembla oportú reservar-la per a usos de caràcter cívic 
(equipaments a nivell de ciutat, terciaris o hotelers) evitant  la utilització com a 
habitatge. 

 
En qualsevol cas, la proposta vol incidir significativament en la zona, contribuir a 
recomposar el marge amb que les parts posteriors de la Ronda del Mig i del carrer 
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Constitució es mostren sobre la Gran Via, preservant al mateix temps la visió que des 
d’aquesta important artèria es té de la “sky-line” formada pel perfil de Collserola.  
 
Assenyalarem que les alçades màximes previstes dels nous edificis residencials (PB+7 
en general i PB+11 puntualment en edificis torre) són alçades que podem trobar en 
l’entorn immediat construït. On sigui necessari completar l’edificació existent es recorrerà 
a la utilització de les tipologies en bloc.  
 
En el moment de la redacció d’aquesta tesina no s’ha aprovat cap projecte definitiu, però 
s’espera que s’aprovi aviat. 
 
 
Imatge II.7.2. Esquema d’ordenació definitiu del sector Can Batlló. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: La Segona Renovació. [7] 
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Imatge II.7.3. Visió de el “sky-line” del perfil de Collserola des de Can Batlló. Any 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Imatge II.7.4. Vista general de Can Batlló. Any 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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II.7.2. Equipaments 
 
 
II.7.2.1 Ciutat Judicial 
 
 
Sens dubte, l’actuació més gran que es desenvoluparà a l’entorn Plaça Cerdà és la futura 
Ciutat Judicial, que ha d’aplegar a partir de l’any 2007 tots els jutjats i les instal·lacions 
judicials de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat. La Ciutat Judicial comptarà amb una 
superfície construïda de 280.000 m2 per acollir 3.500 treballadors i 15.000 usuaris diaris. 
[20] 
 
Actualment, hi ha 17 seus judicials repartides per diverses zones de Barcelona. Aquestes 
seus han quedat petites i a més afavoreixen el funcionament poc àgil de la justícia. Amb 
una gran i única instal·lació es pretén guanyar espai i agilitat per a la justícia. Fins a la 
nova Ciutat Judicial es traslladaran més de 200 jutjats, l’Audiència de Barcelona, la 
Fiscalia, els serveis tècnics i l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (Imelec) i altres 
serveis auxiliars com ara oficines dels col·legis professionals, biblioteca, serveis de 
normalització lingüística, arbitratge i mediació… 
 
Els terrenys on s’ha projectat la seva construcció corresponen als de l’antiga caserna de 
Lepant (45.855,00 m2), entre els termes municipals de Barcelona i L’Hospitalet. És un 
àmbit delimitat per la Gran Via, el carrer Aprestadora, l’Avinguda Carrilet, el carrer de la 
Riera Blanca i el carrer del General Almirante. 
 
Amb l’aprovació del pla espacial de la Ciutat de la Justícia per la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona, s’especifica el tipus d’equipaments i les condicions d’edificació dels sòls 
inclosos en l’àmbit, així com la seva ordenació.  El repartiment serà el següent: 
 
 
Taula II.7.6. Quantificació de l’ordenació de la Ciutat Judicial. 
 

Quantificació Superfície (m2) 
Viari bàsic 9.515,86 
Espais lliures de nova creació 2.349,30 
Equipament comunitari de nova creació 41.197,46 

Total 53.062,62 
 
Font: Servei de Premsa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
 
 
El cost de les obres d’urbanització i edificació s’estima en 230.743.764 € que 
corresponen al Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
La idoneïtat de la ubicació d’aquest equipament es basa en una bona accessibilitat per 
als ciutadans gràcies a infraestructures com la línia 9 del metro, els Ferrocarrils de la 
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Generalitat i la proximitat a les connexions aeroportuàries. A la vegada, garanteix un bon 
encaix en l’entorn urbà amb la remodelació de la façana de la Gran Via. 
 
El complex dissenyat per l’arquitecte David Chipperfield tindrà finalment 11 edificis, dos 
més dels previstos inicialment. Com ens va explicar el senyor Jaime Fernández en 
l’entrevista que vam mantenir, les principals objeccions al projecte han estat per part dels 
veïns de L’Hospitalet situats al voltant de la Ciutat Judicial (al carrer Aprestadora). Per la 
banda de Barcelona no hi ha hagut queixes ja que el terreny proper als nous terrenys 
judicials està ocupat per oficines. En canvi, a L’Hospitalet tenim grans edificis residencials 
que han exposat les seves objeccions als jutjats, degut a l’impacte ambiental i l’ombra 
que fan els elevats edificis judicials. La solució que s’ha adoptat és reduir l’alçada dels 
edificis col·lindants als edificis residencials de L’Hospitalet i fer els edificis més alts al 
costat de Barcelona.  A més, l’Ajuntament de L’Hospitalet ha cedit un terreny annex al 
solar de la caserna de Lepant que es va adquirir al ministeri de Defensa, a canvi de 
rebaixar l’alçada global dels edificis projectats. [9] 
 
Llavors, finalment, l’edifici més alt de la nova Ciutat Judicial tindrà 18 plantes. Dels 
180.000 m2 construïts, en tindrà 195.000 en superfície i la resta soterrats, amb un 
pàrquing per a 2.100 vehicles. El volum d’edificació quedarà fragmentat per evitar que el 
complex es converteixi en una “fortalesa”. 
 
La construcció, manteniment i explotació durant 35 anys del complex serà portada a 
terme per la UTE formada per FCC, Ferrovial i OHL principalment. FCC té el 29% del 
consorci guanyador, enfront del 24% de Copisa, el 22% de Ferrovial, el 20% de OHL i el 
5% de Emte. Els adjudicataris compten amb el suport financer de Santander Central 
Hispà i Banc Sabadell per a assumir la inversió. L’oferta guanyadora estipula que la 
Generalitat haurà de pagar 486,9 milions d’euros pel lloguer de les dependències judicials 
durant els 35 anys de la concessió. Aquesta xifra és substancialment inferior a la que 
oferia el consorci de ACS, 740 milions d’euros i ha estat determinant en la decisió presa 
per GISA. Durant el primer any, el Departament de Justícia haurà de pagar a l’empresa 
concessionària un lloguer de 23,2 milions d’euros. El preu del rescat, en el cas que la 
Generalitat decidís posar punt final a la concessió als 20 anys, s’ha fixat en 195,67 
milions d’euros. Segons consta en l’oferta liderada per FCC, els costos financers totals 
per a la UTE adjudicatària s’elevaran a 382,57 milions d’euros. 
 
Cal tenir en compte que a més del lloguer que pagarà la Generalitat, l’empresa 
concessionària també obtindrà rendes de l’explotació comercial de la resta del complex i 
de l’aparcament. Les obres arrencaran a la tardor de l’any 2003 i s’espera que finalitzin, 
com s’ha dit, a l’any 2007. 
 
El projecte ha estat dissenyat per l’arquitecte David Chipperfield i el taller d’arquitectura 
barceloní B-720. Les condicions inicials del concurs establien un índex d’edificabilitat (m2 
de sostre / m2 de sòl) molt elevat, 4,6, que finalment es rebaixarà a 3,6, en el projecte 
final aprovat per l’Ajuntament de L’Hospitalet. L’edifici més alt arribarà als 72 m d’alçada. 
Gràcies a les queixes dels veïns de L’Hospitalet, els edificis propers a la zona 
d’habitatges han canviat la seva disposició respecte el projecte inicial, han disminuït en 
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alçada i també es crearà una pantalla acústica a base d'una doble filera d’arbres per a 
reduir al màxim el soroll que pugui causar l’activitat a la zona. 
 
De qualsevol manera, l’índex d’edificabilitat és molt elevat si el comparem a la densitat 
mitja d’altres zones de Barcelona i l’àrea metropolitana, tal i com podem veure a la 
següent taula: 
 
 
Taula II.7.7. Índex d’edificabilitat a l’àrea metropolitana. 
 

LLOC MUNICIPI ÍNDEX D’EDIFICABILITAT 
CAN SERRA L’HOSPITALET 1,75 
BELLVITGE L’HOSPITALET 1,23 

LA MINA SANT ADRIÀ 1,39 
CANYELLES BARCELONA - BADALONA 1,07 

CAN LLOREDA BADALONA 2,30 
URBANITZACIÓ MERIDIANA BARCELONA 0,67 

CAMPO EUROPA BARCELONA 2,22 
LA VERNEDA BARCELONA – SANT ADRIÀ 0,64 
EL POLVORÍ BARCELONA 0,59 
EIXAMPLE BARCELONA 2,00 

VILA OLÍMPICA BARCELONA 1,00 
CIUTAT JUDICIAL BARCELONA – 

L’HOSPITALET 
3,6 

 
Font: Diari La Vanguardia. 
 
 
El projecte s’estructura en 11 edificis: dos destinats a les dependències judicials de 
L’Hospitalet; vuit que acolliran els diferents òrgans judicials de Barcelona –tots ells amb 
un hall comú-, i un últim edifici per a usos complementaris. L’atri tindrà 25 m d’alçada i 
serà el primer nivell de seguretat al que hauran d’accedir tant els visitants com els 
treballadors. Aquest gran vestíbul és l’accés a les sales de vista i es construirà a mode de 
gran balconada amb un espai lliure en el centre com si fos un carrer. La coberta serà 
transparent per a deixar passar la llum. 
 
Respecte el trànsit rodat, la Fundació RACC ha estat encarregada d’analitzar els 
aspectes relacionats amb l’aparcament i la mobilitat dels vehicles. Un fet important si es 
té en compte que per la Gran Via circulen diàriament per la Gran Via 120.000 vehicles i 
que es preveu que visitin la Ciutat Judicial 15.000 persones diàries, és la previsió d’un 
pàrquing per a 2.100 places. Dels aspectes directament relacionats amb el trànsit ja s’ha 
parlat en l’apartat II.6.1. 
 
Una altra de les preocupacions que ha generat la concentració de tots els òrgans judicials 
és la seguretat de tots els treballadors i visitants. La seguretat serà màxima i existiran 
molts punts de control per tots aquells que vulguin accedir als edificis. El soterrani, lloc 
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per on es comuniquen els 11 edificis, serà una zona restringida a la qual només tindran 
accés els empleats que hi treballin. 
 
El pla especial estableix a més un sostre màxim de 25.000 m2 per a usos complementaris 
de la Ciutat Judicial necessaris per a garantir la seva integració urbana i satisfer les 
necessitats dels usuaris. D’aquesta manera, el projecte admet la possibilitat d’albergar en 
el seu interior usos comercials, de restauració, culturals, sanitaris –consultoris, centres de 
rehabilitació o clíniques dentals- i inclús esportius. La inclusió d’un ús comercial 
contribueix a que al complex no es produeixi un efecte de desertització o manca de vida 
ciutadana. D’aquesta manera, amb la instal·lació de comerços i restaurants a la planta 
baixa d’alguns edificis, que funcionin matí, tarda i nit es fomenta el control social d’aquest 
espai urbà i es garanteix la seguretat. 
 
 
Imatge II.7.5. Parcel·la de l’antiga caserna de Lepant, on es situarà la Ciutat Judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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II.7.2.2. Centres comercials 
 
 
L’entorn de la Plaça Cerdà ha adquirit també un caire molt comercial gràcies a l’obertura 
dels centres comercials de Gran Via 2 i de IKEA. Contribueixen substancialment a donar-
li centralitat a la zona, en ésser grans superfícies amb productes de tota mena, tant 
comercials com d’oci. Són un pol d’atracció d’activitat. 
 
Una de les claus essencials per la nova Gran Via (de la qual s’ha parlat al punt II.7.1.1) 
és el correcte desenvolupament comercial de l’àrea. A la façana de Pedrosa tenim una 
superfície de 148.000 m2 destinada a zona comercial/terciària, dels quals a l’any 2000, 13 
anys després de la formulació del Pla Parcial, només una petita part havia estat 
desenvolupada (oficines del Banc Vitalicio).  
 
L’aprovació de la Llei d’equipaments comercials (1/1997, de 24 de març) i l’aprovació del 
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials –PTSEC- (Decret 245/1997, de 16 de 
setembre) han estat dos fets que han afectat de manera decisiva el marc territorial del 
comerç a la ciutat de L’Hospitalet. 
 
En l’avaluació que fa el PTSEC per valorar les possibilitats de noves implantacions 
d’equipaments comercials es detecta que a L’Hospitalet hi ha una demanda comercial 
desatesa tant en consum no alimentari com, sobretot, en alimentari. El PTSEC reconeix 
la situació de dèficit de l’aparell comercial de L’Hospitalet i fixa un creixement potencial de 
grans superfícies comercials de 46.700 m2, dels quals en alimentació 14.100 m2 i en no 
alimentari 32.600 m2. 
 
Abans de l’aprovació del PTSEC l’Ajuntament de L’Hospitalet ha practicat una política 
molt prudent en matèria d’implantació de grans superfícies comercials al municipi, a 
diferència de Barcelona. S’ha de recordar que a l’any 2000 L’Hospitalet no comptava amb 
cap superfície comercial superior als 2.500 m2 i que només hi havia un supermercat entre 
1.500 m2 i 2.500 m2 (Caprabo al Centre Comercial urbà de la Farga, el 1996). Això 
situava a L’Hospitalet en una situació de desigualtat amb molts dels municipis veïns. 
Tanmateix, una vegada identificat i dimensionat el dèficit comercial i la necessitat de la 
implantació d’equipaments comercials de gran superfície, l’Ajuntament va considerar que 
calia desenvolupar en aquest sentit el sòl qualificat de zona comercial del municipi 
(148.500 m2 del Pla parcial del polígon Pedrosa) i superar el seu estat expectant fins l’any 
2000.  
 
El caràcter del desenvolupament comercial fet a la zona ha estat eminentment urbà i ha 
fugit de les característiques dels centres comercials de la perifèria i suburbans. Han tingut 
una alta exigència de qualitat formal de la urbanització de l’entorn i de les solucions 
arquitectòniques.  
 
La instal·lació d’espais comercials importants s’ha manifestat ben compatible amb la 
pervivència i renovació del comerç local. 
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Gran Via 2 
 
 
Els terrenys que ara ocupa tot el centre comercial de Gran Via 2 van ésser comprats per 
l’empresa Carrefour, que va ser la mateixa que va fer el projecte del nou centre 
comercial. L’Agència de Desenvolupament Urbà de L’Hospitalet (ADU) només es va 
encarregar d’aprovar el projecte, tal com ens va explicar Jaime Fernández en la seva 
entrevista. L’ADU ha fet aquest paper en altres ocasions; l’empresa comercial fa el 
projecte i l’ADU verifica que sigui correcte la solució arquitectònicament i que compleixi 
tots els requisits urbanístics. [9] 
 
Gràcies al PTESC, on s’establia el dèficit de grans superfícies comercials a L’Hospitalet, 
Carrefour va sol·licitar la llicència comercial per a construir el centre comercial i d’oci 
Gran Via 2. El projecte del centre es va elaborar de manera que tingués unes 
característiques urbanes, fugint de les característiques dels centres comercials de la 
perifèria. 
 
La reordenació urbanística des sector de Pedrosa necessària per adequar la nova 
implantació es va formular a través de la Modificació puntual del Pla parcial del polígon 
Pedrosa. Aquesta modificació rau essencialment en el canvi de localització del sòl 
comercial que abans es trobava situat en segona línia de la Gran Via per tal de situar-lo 
en primera línia de la façana de la Gran Via i deixar el sòl contigu a l’actual recinte de la 
Fira i la seva ampliació; així es permetia un millor desenvolupament de les capacitats de 
creació d’activitat terciària. L’àmbit de la modificació abastava 75.508 m2 dels quals 
49.258 m2 van ser per a zona comercial, 11.204 m2 per a parcs i jardins i 15.046 m2 per a 
vialitat. 
 
El centre comercial i d’oci a Pedrosa es composa d’un hipermercat Carrefour 
d’alimentació i varietats i diverses tendes especialitzades, així com un cinema multisales i 
establiments de restauració. Les dades principals d’aquest es recullen en la següent 
taula. 
 
 
Taula II.7.8. Dades principals del centre comercial Gran Via 2. 
 

Distribució d’espais Sostre (m2) 
Galeria comercial 20.910 
Hipermercat 12.471 
Oci: cines i restauració 8.153 
Espais interns d’ús públic 12.127 
Oficines, logística i serveis 7.072 
Aparcaments subterranis en 3 plantes (3.712 places) 103.990 
Total superfície interior del centre comercial 164.723 
 
Font: Avanç de l’ordenació urbanística de l’Avinguda de la Gran Via [18] 
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Les façanes del centre tenen acabats amb materials no industrials, per tal de donar-li un 
caràcter més urbà. Un punt important és que tot l’aparcament (més de 3.500 places) és 
subterrani, amb la qual cosa s’aconsegueix el màxim tractament urbà dels espais 
exteriors d’ús col·lectiu. La inversió que es va fer va ser d’uns 2,5 milions d’euros, a 
càrrec de la iniciativa privada. 
 
 
IKEA 
 
 
A prop del centre comercial Gran Via 2 s’ha construït un nou centre comercial de 
l’empresa sueca IKEA, també a la façana de la Gran Via. Es troba en una superfície de 
115.575 m2, amb una zona comercial de 53.507 m2 amb un sostre comercial de 26.631 
m2 de sostre, la qual cosa va suposar no alterar l’edificabilitat prevista al Pla parcial de la 
zona. Els sistemes d’espais lliures ocupen 39.675 m2 i el sistema viari 22.393 m2. Les 
places d’aparcament subterrani són 1.500. L’ús exclusiu és el comercial sobre rasant i el 
d’aparcament sota rasant 
 
A l’elaboració del projecte de l’edifici d’IKEA ja es va tenir en compte l’ordenació de la 
nova Gran Via, i s’ha fet amb aparença i qualitats plenament urbanes.  
 
 
Imatge II.7.6. Vista general del centre comercial IKEA, situat al costat de la Gran Via. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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II.7.2.3. Fira Montjuïc-2 L´Hospitalet 
 
 
Englobat dintre dels grans canvis per l’entorn de la Plaça Cerdà trobem el projecte de 
l’ampliació de la Fira a la Fira Montjuïc-2 L’Hospitalet. La nova fira, part de la qual ja 
funciona actualment (dos pavellons oberts), ocuparà una gran superfície entre els carrers 
Foc, Botànica, Amadeu Torner, Ciències, Alts Forns i Passeig de la Zona Franca. 
 
L’actual recinte firal Montjuïc-2 L’Hospitalet a Pedrosa, que va ser inaugurat el 27 de 
novembre de 1995, ha demostrat la seva funcionalitat en tots els certàmens que s’hi ha 
celebrat. Per fer rentable aquesta primera instal·lació de la Fira a Pedrosa en una 
parcel·la de 111.479 m2, l’ajuntament de L’Hospitalet va impulsar, en el seu moment, el 
Pla especial d’equipaments firals a Pedrosa, que va ser aprovat l’any 1991. 
 
La Fira Internacional de Barcelona va decidir l’ampliació de les seves instal·lacions a 
Pedrosa, per a respondre a les exigències del mercat firal estatal i internacional, que 
planteja una situació de creixent competència. Atès que Montjuïc-1 no garanteix a llarg 
termini la seva utilització estricta com a recinte firal (problemes d’ordre logístic, 
d’organització firal, de relació amb el seu entorn urbà, etc.) la Fira es va plantejar com a 
repte la seva ampliació.  
 
Les instal·lacions actuals de Montjuïc-2 L’Hospitalet han demostrat que són funcionals, 
de fàcil accés i amb bona gestió. La disponibilitat de sòl a Pedrosa i els seus entorns 
representa l’oportunitat de gaudir en un futur d’un recinte firal que reuneixi les condicions 
d’espai òptimes. Per a l’organització de les fires cada cop té més importància disposar 
d’un recinte únic i ben delimitat, fet que suposa seguretat, control i claredat dels accessos 
per a visitants i expositors, ús flexible dels palaus-pavellons, disminució del temps de 
muntatge i desmuntatge, etc. 
 
La proposta global d’ampliació de la pròpia fira a Pedrosa arriba fins als 260.000 m2 de 
recinte firal, distribuïts entre els municipis de L’Hospitalet (173.218 m2) i Barcelona 
(86.782 m2). El criteri és aconseguir un recinte firal unitari i compacte. 
 
Amb l’ampliació s’obtindrà una gran instal·lació firal que certifica la vocació terciària de la 
nova avinguda Gran Via i reforça el projecte de convertir-la en una gran avinguda urbana 
i cívica. Una gran instal·lació firal a ponent de Montjuïc-1 lliga amb el seguit d’operacions 
del Pla d’Infraestructures del Delta del Llobregat (port, aeroport…) i aprofita les sinèrgies 
de l’augment de l’activitat econòmica induïda. 
 
 
El projecte 
 
 
L’ampliació de la Fira es realitza a cavall entre els termes municipals de Barcelona i 
L’Hospitalet de Llobregat, separats des de sempre per “cicatrius” urbanístiques, i que es 
pretenen cosir amb aquest projecte, entre altres. L’encarregat de la major part del 
projecte, que disposa de 240.000 m2, ha estat l’arquitecte japonès Toyo Ito, i contempla 
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la construcció de dos torres, dos edificis envidriats en forma d'ou i, sobretot, una 
construcció serpentejant que a vista d’ocell serà com un riu i funcionarà com a ruta de 
vianants que unirà els pavellons firals. Aquest edifici anirà literalment cobert per una 
pel·lícula d’aigua. Les dues torres tindran 114 metres d’alçada, i serviran per indicar als 
visitants que venen des de l’aeroport on és la Fira. 
 
Les formes corbes de les torres, amb aparença gairebé de fluid, són molt característiques 
de l’arquitecte Ito. Una d’elles és totalment opaca, i serà un hotel de 325 habitacions totes 
diferents entre sí. L’altra, destinada a oficines, serà un edifici envidriat que al capvespre 
mutarà a translúcid, de manera que deixarà veure la seva columna vertebral, de formes 
gairebé idèntiques al gratacel de l’hotel. 
 
Dues característiques més destacables del projecte d’Ito són el vestíbul principal al costat 
del carrer Amadeu Torner -que recorda un enorme ratolí d’ordinador-, i l’auditori, al costat 
del Passeig de la Zona Franca, amb capacitat per a 1.800 persones i envoltat per una 
zona verda de dues hectàrees. 
 
Per altra banda, la Fira Montjuïc-2 s’expandirà fins al Passeig de la Zona Franca, amb un 
accés presidit per quatre torres de 80 metres d’alçada. Serà la porta de Barcelona, un 
gran centre de negocis. El projecte és de l’arquitecte Lluís Cantallops, i planeja la 
transformació de sòl industrial, ara ocupat per magatzems i tallers, en una àrea de 
comerços, oficines i hotels. El nou centre de negocis amb les quatre torres de 20 plantes 
pretén donar una entrada singular a la Fira des de la part de Barcelona. 
 
Les torres, amb una superfície a cada planta de 680 m2, s’aixecaran sobre un gran podi 
comú de planta rectangular des d’on es podrà accedir als diferents edificis. En aquest 
espai central s’instal·larà una galeria comercial. La coberta de l’edifici podi es convertirà 
en una zona verda, on estarà la piscina del complex hoteler de 4 o 5 estrelles que es 
situarà en una de les torres, a més de restaurants o sales comunes. D’aquesta manera, 
els edificis de gran alçada quedaran suspesos sobre un gran jardí, on per mitjà de 
pèrgoles i plantes s’ocultaran les instal·lacions de l’aire condicionat. També està previst 
construir lluminàries per a donar llum a l’interior de la galeria comercial. 
 
Evidentment, aquesta gran construcció serà un gran pol d’atracció d’activitat i visitants, 
amb les seves conseqüències sobre la zona. Per exemple, augmentarà el trànsit de la 
zona, especialment els dies de les fires més importants. I això és un aspecte a tenir en 
compte en un dels barris més densificats de Barcelona. 
 
Paral·lelament a l’operació de transformació d’aquest gran espai urbà, està previst 
guanyar terreny per a ús ciutadà. Així, s’han projectat dos places, una de 4.000 m2 i una 
altra de 20.000 m2. Aquest nou espai es convertirà en l’inici de l’itinerari d’un quilòmetre 
mitjançant el qual es podran recórrer els pavellons firals. 
 
A la zona comercial de les quatre torres es reubicaran els magatzems de la Bauhaus, que 
a l’actualitat es troben al Passeig de la Zona Franca. L’edifici disposarà de dos plantes de 
venda i una tercera d’oficines i exposició. L’establiment, que tindrà façana al carrer Alts 
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Forns i al Passeig de la Zona Franca, disposarà d’un aparcament independent al de les 
torres d’oficines. 
 
El projecte Porta Firal també inclou la construcció d’un altre edifici de 10 plantes destinat 
a oficines en l’encreuament entre els carrers Alts Forns i Estany. 
 
El recinte firal, que es convertirà en la segona fira d’Europa quant fa a la superfície, 
podria estar enllestit l’any 2007, moment en el que també està previst que entrin en 
funcionament les línies 2 i 9 de metro, que disposaran de parada a la Fira de Pedrosa. La 
Fira 2 té l’accessibilitat garantida amb la connexió a les línies de metro i autobús i a la 
xarxa viària. 
 
 
 
Imatge II.7.7 Vista general de l’actual recinte de Fira-2, ja en funcionament i pendent de la seva 
gran ampliació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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II.8. RESIDÈNCIES, OFICINES I HOTELS  
 
 
II.8.1. Residències 
 
 
L’ús residencial és un dels més importants a l’entorn actual de la Plaça Cerdà. En un 
principi, es preveia una tendència cap el sector oficines, però l’elevada demanda 
residencial i altres aspectes com la gran millora qualitativa de la zona han fet que 
l’habitatge actual a l’entorn Plaça Cerdà superi les previsions de fa uns anys. 
 
En les anàlisis sobre l’oferta i la demanda d’habitatge fetes a L´Hospitalet de Llobregat 
s’ha arribat a la conclusió que hi ha un dèficit anual mínim d’uns 1.100 habitatges nous en 
relació a la hipòtesi d’oferir prou habitatge per aconseguir frenar la pèrdua de població 
per emigració. La magnitud de la demanda d’habitatges a L’Hospitalet és i es mantindrà 
forta, de manera immediata, per la seva estructura demogràfica i per la proximitat a 
Barcelona. En els darrers anys, la producció d’habitatge a L’Hospitalet ha estat molt 
minsa, fins a l’extrem que ha estat el municipi metropolità on s'ha construït menys 
habitatge en relació al seu pes demogràfic. L’escassetat d’habitatge a aquesta ciutat es 
relaciona amb el preu elevat que està assolint. Tenim L’Hospitalet a la banda més alta del 
mercat d’habitatge, especialment pel que fa a habitatge de nova planta El mercat 
immobiliari sí que ha internalitzat en el preu dels seus productes l'evident centralitat de 
L’Hospitalet, cosa que el planejament vigent no reflecteix. 
 
Tanmateix, sobre l’eix de la nova Gran Via no es preveu realitzar requalificacions 
importants de sòl cap a ús d’habitatge, perquè es vol prioritzar la potència d’aquesta via 
per a la creació d’activitat. Sí que es posarà un especial interès en què les peces de sòl 
qualificades per a ús d’habitatge es desenvolupin amb la màxima celeritat atesa la 
situació esmentada de dèficit. Els dos sectors propers a la Plaça Cerdà amb més sòl 
destinat a habitatge se situen a la façana de Santa Eulàlia i es tracta en ambdós casos de 
desenvolupar sectors de reforma interior ja determinats pel PGM, que seran redelimitats i 
tractats d’acord amb les noves circumstàncies. Amb aquestes operacions de reforma 
interior es garanteix, a més de reduir el dèficit d’oferta residencial, la dotació d’un nou 
espai verd, de nova vialitat i d’espais per a equipaments segons els estàndards 
pertinents. Les expectatives de transformació de la Gran Via, conjuntament amb el boom 
del sector immobiliari, ha fet que aquests dos sectors que s’han trobat paralitzats durant 
més de 20 anys ara siguin espais viables i executables a curt termini. 
 
En altres zones properes a la Gran Via també es podran desenvolupar usos residencials, 
encara que es dediquin majoritàriament a usos terciaris, indústria neta i serveis, ja que 
l’habitatge pot ser compatible amb les activitats econòmiques contemporànies de caire 
urbà. 
 
Al districte Gran Via L’Hospitalet, que disposa d’1,5 milions de m2 de sòl edificable, es 
construiran uns 2.500 habitatges. S’espera que l’èxit immobiliari sigui immediat per la 
seva ubicació, la seva proximitat a l’aeroport i una àmplia oferta de transport públic. [21] 
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Al Passeig de la Zona Franca, a la zona propera a la Plaça Cerdà, també s’han construït 
en els últims anys grans promocions d’habitatge, totalment venut degut a la forta 
demanda i a la situació de centralitat. A l’illa de la Philips s’estan construint actualment 
nous habitatges unifamiliars i plurifamiliars, tal i com s’ha explicat al punt II.7.1.2. 
 
Han existit alguns problemes entre veïns i ajuntaments per qüestions relacionades amb la 
construcció d’habitatges. Es pot destacar el conflicte entre els veïns de l’illa Passeig Zona 
Franca-Carretera del Prat-Carrer Radi-Gran Via amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquest 
conflicte es degut al projecte de construcció de pisos per a joves i gent gran en aquesta 
illa. Segons els propis veïns, amb els quals s’ha parlat, se senten enganyats perquè 
l’Ajuntament, en lloc de fer davant dels seus habitatges els equipaments previstos, 
construirà dos blocs d’habitatges de PB+7, un  projecte que supera les dimensions del 
que, segons els veïns, s’ha de construir legalment davant els seus apartaments. S’ha 
consultat el PGM i les previsions per aquesta illa, i s’ha constatat que la protesta és 
raonable.  
 
Imatge II.8.1. Parcel·la on s’estan construint pisos de protecció oficial sobre sòl destinat a 
equipaments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
Tenint com a referent aquest tipus d’actuacions, el Partit Socialista de Catalunya ha 
proposat a febrer de 2003 construir pisos de lloguer de protecció oficial sobre 
equipaments urbans en zones on l’edificabilitat no s’hagi esgotat. Això, però, podria 
causar futurs problemes amb associacions de veïns com ha passat en aquesta illa de la 
Plaça Cerdà. [22] 
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II.8.2. Oficines 
 
 
El desenvolupament d’oficines en l’entorn Plaça Cerdà ha estat i continua essent 
important. Les previsions per les ANC destinaven la Plaça Cerdà per a ús principalment 
d’oficines, encara que finalment tenim altres usos en quantitats més importants que les 
inicialment previstes (per exemple l’ús residencial). En les previsions per a la nova Gran 
Via la quantitat de sòl reservat per a oficines és molt important. 
 
Els factors tradicionals en la localització d’oficines són: [19] 
 

- Política urbana. 
 
- Preus del sòl. 
 
- Política interna del sector econòmic que suporta l’immoble. 

 
- Normatives urbanístiques. 
 
- Accessibilitat. 
 

Els estudis recents de mercat del sector immobiliari d’oficines denoten un dèficit d’oferta, 
tant de venda com de lloguer, a l’àrea de Barcelona, especialment en oficines de 
localització cèntrica i de grandària elevada (1.000 m2 i més). Bona part dels sectors de la 
nova Gran Via podran acollir la instal·lació d’oficines de manera específica o com a ús 
admès en sòl industrial a les noves àrees 22at proposades, com s’ha vist al punt II.7.1.1. 
Els nous sectors d’oficines que es desenvoluparan a l’Avinguda Gran Via a prop de la 
Plaça Cerdà són una bona oportunitat per tal de descongestionar i diversificar la 
demanda al temps que s’impulsa la transformació de la Gran Via. 
 
Alguns sectors que es poden destacar per a la construcció d’oficines en l’entorn de la 
Gran Via són la Porta d’Amadeu Torner, la zona del polígon Pedrosa o la façana de nova 
activitat econòmica de Gran Via Sud. 
 
Un altre gran projecte terciari es situarà al Passeig de la Zona Franca; es tracta de la 
construcció d’un gran centre de negocis. El projecte està essent elaborat pels arquitectes 
Alejandro Zaera Polo i Arata Isozaki. Serà un gran complex d’oficines, denominat districte 
38, que tindrà 100.000 m2. El centre de negocis estarà integrat per sis edificis amb espais 
transformables i independents entre sí que poden canviar en funció de les necessitats de 
les empreses i del volum d’inversió. A l’interior, i envoltat pels edificis, es projecta 
construir un gran fòrum on se situïn comerços, restaurants i està en estudi la construcció 
d’un hotel que ocupin 10.000 m2. 
 
El districte de negocis es construirà al final del Passeig de la Zona Franca en un solar de 
35.000 m2 i pretén convertir-se en un espai obert a un dels barris més densificats de 
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Barcelona. Per això, s’aposta per un model obert els 365 dies de l’any per a que els veïns 
de la zona puguin disfrutar diàriament dels serveis que ofereix i no es converteixi en una 
àrea deserta els festius. 
 
Del total de metres quadrats destinats a oficines i serveis, 30.000 estaran sota rasant, i la 
resta per sobre. En el subterrani es construiran aparcaments, centres de convencions i 
altres instal·lacions destinades a serveis dels comerços i restaurants que s’instal·lin en el 
recinte. L’alçada màxima dels edificis serà d’uns 70 metres. La majoria d’edificis seran 
d’uns 50 metres.  Degut, però, a l’estancament del mercat d’oficines en els últims temps 
el projecte es planteja a llarga durada, amb una inversió d’uns 160 milions d’euros. 
 
Per altra banda, a pocs metres de Fira 2, el Consorci de la Zona Franca promou la 
construcció d’un centre de negocis dissenyat pels arquitectes Jean Novel, Josep Ribas 
González i Josep Ribas Folguera. El complex –de 170.000 m2- s’ha estructurat en 10 
edificis independents entre sí, que disposen del seu propi accés. El projecte està ubicat, 
com la Fira, al polígon Pedros de L’Hospitalet. Cada edifici estarà separat per petits 
espais de zona verda, que s’estenen cap a l’interior del complex, on s’habilitarà un gran 
jardí. En el subsòl està previst construir aparcaments independents per a 1.400 vehicles. 
 
En un principi, en aquest solar estava projectat la construcció d’un palau de congressos 
de 11 plantes amb 12.000 m2 i capacitat per albergar a 3.000 persones. El centre de 
convencions havia d’ubicar-se en un edifici coronat per una gran cúpula acristalada, que 
en el seu interior tindria dependències i diverses sales. La intenció de Fira de Barcelona 
d’edificar un palau de congressos a pocs metres va sorprendre als responsables del 
consorci, que van decidir canviar el projecte del futur centre de convencions i reconvertir-
lo per a altres usos. 
 
Finalment, la cúpula acollirà una sala d’actes, restaurants, un club esportiu i comerços. 
Es denominarà City Center. 
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II.8.3. Hotels 
 
 
També a l’entorn Plaça Cerdà es desenvoluparan gran quantitat d’hotels. El primer en 
inaugurar-se va ser l’Hotel Capital, situat al costat del centre comercial Gran Via 2, just a 
la frontera entre Barcelona i L’Hospitalet. És el primer hotel de L’Hospitalet, i l’únic que té 
aquesta ciutat fins el moment de redacció d’aquesta tesina. 
 
Però aquesta situació hotelera ja està canviant, i les previsions d’hotels d’elevada 
categoria són enormes. Segons ens va comentar Jaime Fernández de l’ADU, ha sorprès 
la forta demanda per a construir hotels, encara que si ho demanen és perquè han fet els 
seus estudis de demanda. Fins i tot, s’ha arribat a controlar la situació per a no excedir-se 
en la construcció d’hotels. [9] 
 
La situació actual general de l’oferta hotelera a l’àrea de Barcelona és insuficient per a 
cobrir la demanda, d’una manera tradicional en dates punta (grans certàmens firals, 
congressos professionals, etc.), però també la demanda quotidiana atès l’increment de 
turisme urbà (més de 3 milions de pernoctacions anuals d’augment). L’ocupació mitjana 
en els últims anys es troba per sobre del 80% de les habitacions i de més del 70% dels 
llits. Les pernoctacions anuals a Barcelona han arribat a valors en els últims anys de 7,5 
milions, i aquest any 2003 s’espera assolir 9 milions i una ocupació mitjana del 85%. Per 
tal de cobrir les previsions d’augment i atesa la manca d’espai a la ciutat de Barcelona, 
les noves promocions estan cercant altres localitzacions properes, com la Gran Via a 
L’Hospitalet. A més a més, al marge de la situació general, cal preveure que el mateix 
desenvolupament de la Gran Via (amb l’ampliació de la Fira Pedrosa, el 
desenvolupament d’oficines i sectors d’activitats tecnològiques, ciutat judicial, etc.) 
generaran una forta demanda local que cal cobrir en indrets pròxims. 
 
És un fet absolutament inusual que una ciutat d’uns 250.000 habitants com és Hospitalet 
que té una important activitat econòmica disposi únicament d’un recent hotel, per la qual 
cosa, al marge de la situació de dèficit general, és una prioritat del municipi d’Hospitalet 
afavorir la localització a la ciutat de serveis hotelers. 
 
Així, per exemple, a la mateixa Gran Via es construeixen hotels a la Porta d’Amadeu 
Torner o a la Porta Llobregat. Aquests hotels seran d’elevada categoria. En el cas de la 
Porta Llobregat, la categoria serà de 5 estrelles, amb 304 habitacions. El projecte és de 
l’arquitecte Richard Rogers. Es tracta d’un edifici emblemàtic de 105 metres d’alçada (30 
plantes), amb una superfície construïda de 14.500 m2. 
 
Altres hotels es construeixen a la mateixa zona de la Fira 2 o un hotel 5 estrelles que 
ocuparà 26.000 m2 al City Center de L’Hospitalet.  
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Imatge II.8.2. Fotografia de l’Hotel Capital, el primer en inaugurar-se a la ciutat de L’Hospitalet de 
Llobregat. Es troba a prop de la Plaça Cerdà.Any 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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II.9. CONCLUSIONS 
 
 
Tot l’exposat fins ara completa l’estudi urbanístic de la Plaça Cerdà i el seu entorn. Es 
creu suficientment desenvolupat i suficientment analitzades totes les grans actuacions i 
grans equipaments del seu entorn. De tot l’estudi es poden treure algunes conclusions 
que es resumeixen en aquest apartat. Moltes d’aquestes ja han estat comentades a 
l’apartat corresponent. 
 
♦ S’ha analitzat la Plaça Cerdà dins del projecte de les Àrees de Nova Centralitat (ANC) 

per a Barcelona. El projecte d’ANC pretenia donar una alternativa positiva a la pressió 
per a la localització de les noves oficines. Fins l’elaboració d’aquest projecte, el 
terciari d’oficines havia produït l’efecte d’una excessiva pressió sobre l’Eixample. Amb 
la finalitat d’oferir una alternativa, el projecte d’ANC va suggerir noves operacions en 
les quals els usos comercials, oficines, hotelers i d’equipaments configuressin nous 
centres urbans. La Plaça Cerdà va quedar englobada dintre d’aquest projecte, 
destinant-se a un ús principalment d’oficines. Avui, però, constatem un resultat 
desigual pel que fa al seu desenvolupament real. L’entorn Plaça Cerdà ha 
desenvolupat un ús d’habitatge més gran del previst en detriment de l’ús d’oficines. 
Això ha estat degut a la forta demanda d’habitatge que existeix actualment. Encara 
així, les noves grans actuacions previstes incrementaran substancialment l’ús 
d’oficines a la zona, gràcies al nou centre de negocis del Pg. Zona Franca, a 
l’ampliació de la Fira, o, fins i tot, a la Ciutat Judicial. Tots aquests grans equipaments 
generaran un pol d’atracció per a noves oficines, donant-li centralitat a la zona. De fet, 
amb la nova Plaça i les actuacions més recents, la zona ja ha guanyat centralitat, 
però potser no tota la prevista pel projecte de ANC, ja que l’ús d’oficines encara no ha 
acabat de cristal·litzar. També s’ha de dir que el sostre d’oficines ha tingut un èxit 
menor que altres usos degut, en part, al sobrestock acumulat i a la dificultat de crear 
una suficient concentració d’oficines en les àrees allunyades de la part central. 

 
♦ Els centres comercials han estat els elements dinamitzadors de les ANC durant els 

últims anys. Han funcionat millor les ANC articulades al voltant d’eixos terciaris 
existents –Tarragona, Diagonal-Sarrià- o de singularitat ambiental –Vila Olímpica-, 
mentre que en altres casos s’ha replantejat el destí de l’edificació, com a la Plaça 
Cerdà, renunciant-se a una part important de la idea del projecte. De qualsevol 
manera, l’obertura del centre comercial de Carrefour, Gran Via 2, i del nou centre de 
l’empresa sueca IKEA, ha contribuït de manera molt significativa a donar-li centralitat 
a la zona. Els nous centres comercials són un pol d’atracció d’activitat i donen 
dinamisme a la zona. A més, s’han situat en un entorn que començava a degradar-se, 
contribuint a la millora urbanística de la zona. 

 
♦ Pel que fa a les indústries, les de productes manufacturats o industrien contaminants 

han desaparegut de l’entorn Plaça Cerdà, oblidant el passat suburbà i industrial que 
té la zona. Avui en dia només tenim com a fàbrica significativa en funcionament la 
situada a Can Batlló, però que també es renovarà. Han tancat industries tant 
importants com la Philips, la Seat o fàbriques i magatzems situades entorn al polígon 
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Pedrosa. Cada cop més, la zona s’allunya de les característiques dels polígons 
industrials de la Zona Franca, i s’apropa a la idea de ciutat de Barcelona, amb molt 
habitatge, equipaments, zones verdes… i amb uns equipaments importants per a tot 
l’àmbit metropolità. A la Plaça Cerdà, l’abandonament de les industries s’ha corregit 
de manera bastant ràpida; en canvi, en altres zones de Barcelona no s’ha aconseguit 
aquest efecte, i els teixits pròpiament industrials que has quedat abandonats per les 
industries s’han degradat profundament (Poblenou). 

 
♦ L’evolució dels estàndards urbanístics s’ha utilitzat per analitzar el desenvolupament 

de la zona. En els últims anys, el viari ha augmentat lleugerament degut a l’obertura 
d’alguns petits carrers per millorar la connectivitat del barri i comunicar les noves 
urbanitzacions. Això també ha fet augmentar la connectivitat. El viari principal s’ha 
mantingut intacte. El sòl dotacional ha augmentat en un alt percentatge, gràcies a la 
reserva de grans superfícies destinades a futurs equipaments. El sòl privat ha 
disminuït de manera substancial, mentre ha augmentat el sòl públic. Això ha estat 
ocasionat, en part, per les noves construccions: es deixen més espais lliures, quedant 
d’aquesta manera més sòl públic. Les ocupacions bruta i neta han baixat, per causes 
similars a la baixada del sòl privat. L’edificabilitat bruta ha baixat bastant, degut al 
descens de sòl edificat, juntament amb la construcció d’edificis més baixos. També ha 
baixat l’edificabilitat neta, per la disminució del sòl net i la reducció de plantes dels 
edificis. 

 
♦ En comparació amb altres àrees de la ciutat de Barcelona, la Plaça Cerdà destaca pel 

seu elevat percentatge de sòl dotacional degut, sobretot, a les grans superfícies que 
tenim al sector destinades a equipaments. També destaca l’alt valor de l’edificabilitat 
bruta, ja no tant per la quantitat d’edificació, sinó per l’elevat nombre de plantes que li 
proporcionen un alt valor de metres quadrats de sostre. Altre valor elevat el tenim a 
l’edificabilitat neta, ja que la gran part del sòl net està ocupat per edificis (tenim pocs 
espais lliures ocupats per patis). En altres aspectes com l’ocupació bruta, l’ocupació 
neta o els percentatges de sòl públic o viari tenim valors intermitjos. El valor més baix 
en comparació amb altres sectors de Barcelona es troba en la connectivitat. Això es 
degut  a que tenim vies molt amples amb molts carrils, però que no sumen molts 
metres lineals de carrers (les vies principals no són carrers de barri, no connecten bé; 
acumulen trànsit de pas). 

 
♦ Pel que fa a la renovació de la plaça i el seu entorn, cal destacar la importància de la 

iniciativa privada. L’actuació privada aïllada, concentrada en la intervenció basada en 
la parcel·la i el mecanisme projecte-llicència, en un sòl urbà bastant consolidat com el 
de l’entorn Plaça Cerdà, ha estat i és en gran mesura el centre de renovació de la 
zona. Aquestes intervencions es desenvolupen amb independència de les grans 
operacions de planejament i gestió, i tenen una importància cabdal tant per la 
contribució a la solució de problemes d’urbanització com perquè quantitativament 
representen una part molt important del sostre construït anyalment a l’entorn Plaça 
Cerdà. És en aquestes operacions d’edificació on podem observar més bé el 
dinamisme del sector i l’assoliment de les condicions de qualitat senyalades per l’ens 
públic. 
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♦ També es pot treure una conclusió del treball conjunt que han portat a terme els 
ajuntaments de Barcelona i L’Hospitalet per desenvolupar una zona que pertany a 
ambdós municipis. Ha existit una gran facilitat per a arribar a acords, ja que tots dos 
ajuntaments es veuen fortament beneficiats. Els grans equipaments incrementaran el 
sentit urbà de la zona i aportaran a les dues ciutats un nou centre d’atracció 
d’activitats. 

 
♦ El projecte de la rotonda de la Plaça Cerdà i la renovació de les vies de l’entorn ha 

facilitat la integració de la zona en el paisatge urbà de Barcelona. S’ha considerat el 
projecte correcte des d’aquest punt de vista. Els vianants poden creuar la plaça amb 
facilitat; a l’antiga plaça els vianants tenien recorreguts complicadíssims. 

 
♦ Des del punt de vista del trànsit, la rotonda no ha solucionat els problemes existents 

en alguns punts. Les cues que es formen al semàfor d’entrada a la rotonda dels 
vehicles provinents de la Gran Via L’Hospitalet arriben a col·lapsar la Gran Via en la 
seva entrada a Barcelona. Aquests són els vehicles del moviment amb més intensitat 
de trànsit, que correspon als vehicles provinents de la Gran Via L’Hospitalet que 
agafen la Ronda del Mig. Per tal d’evitat vies de trànsit elevades, aquesta connexió es 
fa mitjançant la rotonda, però això dóna problemes de connexió Gran Via – Ronda del 
Mig. En canvi, la connexió des de la Ronda del Mig cap a la Gran Via L’Hospitalet ha 
estat solucionada correctament gràcies a una via lateral (no cal passar per la 
rotonda). Una bona alternativa per a solucionar aquest problema de trànsit hauria 
estat mantenir una via elevada entre Gran Via L’Hospitalet i la Ronda del Mig, fent la 
connexió més directa i fent més fluid el trànsit a la pròpia Gran Via. Altres punts 
conflictius del trànsit a la Plaça els tenim als semàfors d’entrada a la rotonda dels 
vehicles provinents del Passeig Zona Franca i de la Gran Via de Barcelona. El 
problema principal és que les cues arriben a tallar carrers. Una alternativa seria 
canviar les durades dels semàfors, que ara mateix donen facilitat al trànsit Gran Via 
L’Hospitalet – Ronda del Mig. Si aquest trànsit circulés per una via elevada, no caldria 
donar una llarga durada a aquest recorregut, facilitant la incorporació a la rotonda des 
del Passeig Zona Franca i des de la Gran Via de Barcelona. 

 
♦ Les grans actuacions previstes incrementaran molt el trànsit a la zona. En concret, 

l’ampliació de la Fira serà un important pol d’atracció, ja que es preveuen 98.000 
visitants/dia. La conclusió a la que arribem és que la demanda de la Fira pot ésser 
atesa per l’oferta viària actual i programada sempre que es compleixin condicions 
com una completa sincronia entre el calendari de l’ampliació i la programació 
temporal de les infraestructures viàries previstes, la creació d’una important oferta de 
transport col·lectiu, la utilització d’una senyalització singular i bona gestió del trànsit, 
la reconsideració temporal de les infraestructures viàries previstes i la gestió dels 
aparcaments en superfície i subterranis. 

 
♦ La nova Ciutat Judicial també pot donar problemes de trànsit. El flux més fort el 

tindrem a l’hora punta d’accés. Però on podem tenir problemes és en el flux de sortida 
per l’Avinguda Carrilet, amb un únic carril. S’hauran d’adequar i facilitar sortides 
alternatives. Encara que, com tota construcció gran que atrau trànsit, presentarà 
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problemes de col·lapse que no es poden solucionar afegint més vies i més carrils, ja 
que va en contra del nou model de ciutat. S’han d’afavorir els itineraris alternatius i 
l’ús del transport públic. 

 
♦ Pel que fa a la xarxa d’autobusos, la Plaça Cerdà es troba fortament interconnectada, 

gràcies a trobar-se e un lloc de pas molt important. Encara així, no tenim connexió 
directa amb les poblacions situades més al nord, com Sant Joan Despí, Esplugues, 
Sant Just Desvern o Sant Feliu de Llobregat. Faltarien línies en direcció cap al nord. 

 
♦ L’accessibilitat a l’entorn de la plaça per transport públic quedarà garantida amb la 

futura línia 9 de metro, juntament amb els Ferrocarrils de la Generalitat ja existents. 
Cal ressenyar que seria interessant apropar l’estació d’Ildefons Cerdà del FGC a la 
Ciutat Judicial, i així establir una connexió més directa entre metro i ferrocarril. També 
seria interessant millorar la freqüència de pas dels ferrocarrils. A més, seria important 
establir un accés des de l’àrea de la Plaça Cerdà al corredor ferroviari Barcelona – 
aeroport.   

 
♦ Un possible tramvia a l’entorn Plaça Cerdà de moment no és necessari ni factible. Ja 

existeixen molts autobusos urbans i interurbans, i tindrem la futura línia 9 de metro. A 
més, està previst perllongar la línia 2 de metro, connectant els dos recintes firals de 
Barcelona i L’Hospitalet. 

 
♦ S’han analitzat en els apartats corresponents les grans actuacions previstes: la 

remodelació de la Gran Via, l'illa Philips i Can Batlló. Totes tres són molt importants 
per donar-li centralitat a la zona i garantir un entorn urbà. 

 
♦ Pel que fa als grans equipaments, sens dubte el més important serà la nova Ciutat 

Judicial. També s’ha destacat els nous centres comercials i l’ampliació de la Fira. 
 
♦ Finalment, s’han analitzat les actuacions previstes en habitatge, oficines i hotels a la 

zona en estudi. L’ús residencial és un dels més importants a l’entorn actual de la 
Plaça Cerdà. L’elevada demanda residencial i la gran millora de la zona han fet que 
l’habitatge actual a la zona superi les previsions de fa uns anys. Pel que fa a la 
construcció d’oficines, tenim sectors a la zona que poden destacar en aquest aspecte, 
com la Porta d’Amadeu Torner, la zona del polígon Pedrosa o la façana d’activitat 
econòmica de Gran Via Sud. També a l’entorn de la Plaça Cerdà es desenvoluparan 
gran quantitat d’hotels, cosa prioritària per L’Hospitalet, que té un elevat dèficit en 
aquest aspecte. 

 
Les utilitats que pot presentar aquesta tesina són diverses: 
 

- Conèixer l’evolució de la Plaça Cerdà i el seu entorn en els últims anys, i 
veure l’evolució que ha experimentat el sector. 
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- Comparar aquest sector amb les altres Àrees de Nova Centralitat designades 
per l’Ajuntament de Barcelona, i veure en quines s’han complert millor les 
expectatives. 

 
- Aplicar la mateixa anàlisi a altres zones de Barcelona, per poder observar la 

seva evolució. 
 

- Tenir informació de totes les actuacions previstes a l’entorn de la plaça. 
 
Amb tots aquests aspectes es dóna per finalitzat l’estudi de la transformació de la Plaça 
Cerdà i el seu entorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Barcelona, novembre de 2003. 
 
 
 
 
 
       Autor: 
 
       Enrique Pellón Fernández 


