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4. Alternatives proposades per a la renovació urbana del sector 
de La Sagrera-Sant Andreu 

 

4.1. Primeres reflexions sobre l’àrea La Sagrera-Sant Andreu 
 

 
Durant el final del segle XX, l’atenció prioritària de l’urbanisme s’ha dirigit 

preferentment cap a les grans zones de desordre, com per exemple espais 
intersticials, grans buits urbans o vastes àrees obsoletes. Serien per exemple 
zones expectants presents en la majoria de les grans metròpolis europees en 
transformació, situades, sovint, a la vora o sobre grans infrastructures de 
producció o transport i obertes per tant, a l’aprofitament immobiliari d’uns terrenys 
abans d’ús monofuncional i ara reutilitzables amb la incorporació d’estrats mixtos 
interconnectats. Són possibles sòls convertits de cop en focus destinats a afavorir 
noves organitzacions de la ciutat des de la previsió de les seves grans àrees 
d’intercanvi nodal. 
 
 En aquesta dinàmica, el possible desenvolupament de la gran zona 
generada al voltant dels recuperats terrenys ferroviaris de La Sagrera-Sant 
Andreu a Barcelona n’és un clar exemple. Aquests terrenys són una gran reserva 
de sòl industrial i de transport, en la reestructuració de la qual existeix un immens 
potencial urbanístic per un extens buit urbà. La Sagrera-Sant Andreu constitueix 
potser la última possibilitat d’assegurar la presència d’un gran espai lliure central 
que sigui capaç d’assumir un paper important en l’esponjament d’un teixit 
altament densificat. 
  

El 1983, el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu va encarregar als 
arquitectes Xavier Basiana, Enric Batlle i Joan Roig un estudi de viabilitat i 
d’estructuració de la zona [8], llavors molt desarticulada. La proposta oferia una 
primera impressió de la potencialitat de regeneració urbana inherent a una peça 
de gran escala, ubicada entre teixits ja consolidats però separats pel traçat i les 
instal·lacions ferroviàries. Aquest estudi preveia la construcció d’una estació que 
hauria de centralitzar el transport ferroviari d’aquesta banda de la ciutat com a 
contrapès de l’estació de Sants. 
 

La concessió dels Jocs Olímpics a Barcelona i l’embranzida que això va 
suposar van donar a la zona unes perspectives de futur com una àrea de nova 
centralitat. Les infrastructures viàries construïdes pel 1992 (Ronda Litoral, Ronda 
de Dalt i Nus de la Trinitat, donant accés a les autopistes cap el Nord, França, 
etc.) es convertirien en l’impacte fonamental que farien adquirir a la zona aquest 
nou paper.  
 

Els Serveis de Planejament de l’Ajuntament de Barcelona varen detectar 
també aquesta centralitat en uns estudis realitzats el 1987 i dirigits per Joan 
Busquets sobre Àrees de Nova Centralitat [9]. Aquests estudis presentaven una 
idea ja més elaborada de la localització de la nova terminal ferroviària de La 
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Sagrera i la seva repercussió urbanística, particularment en el que es refereix a la 
seva potencialitat com generador de nous desenvolupaments terciaris. 
 

D’altre banda, la decisió d’incorporar al territori espanyol els sistemes 
ferroviaris d’alta velocitat ja existents en altres llocs d’Europa, va iniciar el debat 
sobre la ubicació més adequada per la futura estació de Barcelona. Des d’un 
primer moment els terrenys ferroviaris de la Sagrera varen ser considerats idonis 
per a la localització de la nova terminal d’alta velocitat, com ja s’ha explicat 
anteriorment. 

 
Aquest nous factors, juntament amb l’interès precedent de regenerar una 

zona de la ciutat que fins aleshores es trobava molt desatesa, varen originar 
diferents propostes de desenvolupament, tant des de àmbits públics i privats, com 
acadèmics, reflectint la capacitat del sector La Sagrera-Sant Andreu de servir com 
a camp d’investigació interdisciplinar des de diferents perspectives i maneres 
d’entendre la planificació urbanística. 
 
 

4.2. Estratègies i projectes de planificació urbanística 
 
 Més d’una dècada d’estudis, propostes i projectes reflecteixen diferents 
maneres d’entendre la planificació urbanística així com el paper a desenvolupar 
pels diversos agents implicats (ciutadans, polítics, usuaris, propietaris, inversors, 
tècnics, etc.) 
 

En el camp acadèmic, dues iniciatives mereixen ser destacades: una 
primera des de l’escola d’Arquitectura de Barcelona mitjançant un Taller 
d’Urbanisme [8] dirigit per Joan Busquets, i una segona [8] realitzada in situ per R. 
Pié, J.L. Mateo, A. Font, A. Ferrer, etc. realitzada també sota la forma de taller. En 
els dos tallers es tractaren bàsicament els temes d’equipaments i les noves 
infrastructures, tant viàries com ferroviàries. 

 
En el mateix sentit, els propietaris de terrenys de la zona, especialment els 

relacionats amb grans grups industrials (Gec-Alsthom, Bayer, Fabra & Coats, etc.) 
animats per les expectatives que s’estaven generant, van començar a elaborar 
propostes per revaloritzar les seves propietats, amb la intenció de substituir unes 
instal·lacions industrials obsoletes i pràcticament abandonades per teixits mixtos  
industrials, terciaris i residencials. El caràcter fragmentari d’aquestes propostes 
desaprofitava però el potencial de desenvolupar un projecte global i de concepte 
unitari que reforcés el paper d’àrea de nova centralitat a la zona. 

 
Paral·lelament, The Travelstead Group, promotor nord-americà operatiu a 

Barcelona des de 1988, va iniciar una sèrie d’estudis dirigits a engegar una 
ambiciosa operació urbanística que reunís, d’una banda, les entitats públiques 
propietàries de gran part dels terrenys en el sector, i d’una altre, els operadors 
privats, tant propietaris dels terrenys com promotors i inversors, per tal d’elaborar 
un projecte estratègic global i consensuat, i que fos finançat totalment per la 
iniciativa privada.  
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El primer estudi que es realitzà fou el 1990 pels arquitectes Arenas, 
Basiana i Gil i s’anomenà Sagrera Station [10]. Aquest estudi es circumscrivia a 
74ha en el sector de La Sagrera, i proposava la creació d’un important complex 
terciari-residencial articulat al voltant de l’estació i d’altres equipaments, 
especialment un gran espai verd central, auditori, centre cívic, etc. Aquest primer 
estudi va detectar la conveniència d’ampliar la zona d’actuació a les 230ha entre 
la plaça de les Glòries i el nus de la Trinitat, plantejant un projecte global capaç 
d’una banda, de resoldre els problemes d’uns barris aïllats i amb grans 
mancances industrials que reconduís el creixement de la ciutat cap a l’est.  

 
Aquest projecte presentava una enorme dificultat tècnica, a part també 

d’una gran extensió, ambdues coses van aconsellar la formació d’un equip 
multidisciplinar internacional encapçalat per Norman Foster, el qual el 1991 inicia 
un detallat procés d’anàlisi de la zona i dels seus requeriments. 

 
El projecte proposat per l’equip de Foster s’anomena Rec Comtal [11], el 

qual engloba tot el sector i s’organitza al voltant d’una parc central i un llac que 
s’estendrien al llarg de 6 km entre la plaça de les Glòries i el Nus de la Trinitat.  
Suposaria un ric teixit urbà d’usos mixtos (residencial, comercial, oficines, 
equipaments, industrials, etc.), el qual dotaria a la ciutat d’un nou centre urbà, 
capaç d’absorbir les demandes internes i externes de les pròximes dècades, 
solucionant alhora, les mancances infrastructurals de la zona i connectant amb els 
teixits existents. 

 
L’Ajuntament de Barcelona presenta el març de 1993 el Avanç de 

Planejament per a La Sagrera-Sant Andreu [12], elaborat pel Gabinet d’estudis 
Urbanístics. Igual que en la proposta Rec Comtal, es manté el concepte de parc 
central longitudinal com a element vertebrador d’un conjunt basat en una barreja 
d’usos, amb un major pes específic del component industrial.  

 
El 1994 la Direcció de Serveis de Planejament de l’Ajuntament de 

Barcelona elabora la Modificació del Pla General Metropolità en el sector de Sant 
Andreu-Sagrera [4], la qual serà aprovada el 1996. Aquesta manté essencialment 
els principis proposats en l’Avanç, augmenta però la proporció de residencial i 
modifica alguns aspectes del tractament de vorada. La Generalitat de Catalunya 
també elaborà un avanç de proposta l’octubre de 1993 que intentava 
compatibilitzar els projectes sectorials dels operadors privats mitjançant petites 
operacions de cosit entre ells i amb les trames limitadores. Actualment es troba en 
fase d’aprovació provisional la Modificació del P.G.M. per l’Ordenació de l’Estació 
de La Sagrera i el seu entorn [13]. Aquest document defineix una proposta que 
conté elements d’estructura i elements de formalització de l’ordenació. 

 
 

4.3. Projectes desenvolupats 
 

4.3.1. Proposta Sagrera Station 
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 Encara que circumscrita a l’àrea específica de La Sagrera, la proposta 
Sagrera Station constitueix un intent pioner de dissenyar un projecte globalitzador 
per a la totalitat d’una àrea, el futur desenvolupament de la qual es basa en un fort 
creixement immobiliari derivat de la decidida terciarització del sector. Sagrera 
Station és un estudi en profunditat sobre el potencial dels terrenys ferroviaris i 
industrials infrautilitzats a La Sagrera com a última gran reserva de sòl urbà a 
Barcelona.  
 
 El projecte inicial es situava exclusivament a la zona de La Sagrera, i més 
concretament a la part situada entre el pont de Bac de Roda i l’anomenat “triangle 
ferroviari” el qual limita amb la Rambla Prim, amb una superfície total de 74ha 
(veure Figura 4). 
 

El projecte es resumeix en la voluntat de dissenyar fórmules de caràcter 
gairebé estratègic per a un complicat grup multifuncional de grans dotacions: 
instal·lacions hoteleres, edificis d’apartaments, oficines, blocs mixtos residència-
producció, grans centres comercials equipaments culturals i de lleure formarien un 
gran i nou conjunt urbà. El projecte també proposa el disseny d’un gran centre de 
finances directament associat a la ubicació a la zona de la futura estació terminal 
del tren d’alta velocitat. 

 
 

 
Figura 4: Zona afectada per Sagrera Station 

(font: Projecte Sagrera Station [10]) 
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El projecte resulta ser un organisme autònom, estructurat viàriament a 

partir de dues artèries longitudinals de distribució de trànsit  travessades, a la 
vegada, per quatre carrers de connexió amb les trames existents a banda i banda 
del sector.  
 
 En aquesta proposta l’operació reposa en l’articulació de l’edificació 
proposada (torres en altura i una trama més baixa de transició cap als espais de 
vorada) mitjançant un gran eix verd, un gran buit central destinat a organitzar els 
grans elements del projecte: 

 
• El complex financer, un World Trade Center format per tres grans torres 

d’oficines de 25 plantes, una torre de 50 plantes i edificis de menor altura, 
tot situat davant del triangle verd de Sant Martí. 

 
• La zona d’equipaments, lleure, cultura i residència situada al voltant del 

gran espai de nova creació.  
 
 En els dos extrems de la proposta, dos elements simbòlics actuen de punts 
de referència: 
 

• L’estació del TAV al costat del pont de Bac de Roda (de Santiago 
Calatrava), com a gran intercanviador de Barcelona.  

 
• Un gran complex hoteler sobre la Rambla de Prim. 

 
 L’operació es plantejava com un conjunt global, fruit d’una estreta 
cooperació pública i privada, capaç d’oferir un centre internacional de finances, 
l’esperit del qual es fonamentava en la qualitat: 
 

• Qualitat de serveis. 
 

• Qualitat espacial. 
 

• Qualitat arquitectònica. 
 

• Qualitat de manteniment i seguretat. 
 

• Qualitat d’accessos i manteniment. 
 
 Es tractava de projectar una ciutat dins de la ciutat, amb un pes específic 
per mantenir-la activa per ella mateixa, tot actuant a la vegada com a massa 
crítica que provoqués un ampli procés de regeneració a les zones circumdants, i 
per tant, un reequilibri cap al sector est de Barcelona.  
 
 Com a última reflexió sobre aquesta proposta, es podria dir que són pocs 
els espais cèntrics de Barcelona que reuneixen un potencial i unes expectatives 
tan importants com Sagrera Station. La primera fase d’aquest estudi va servir per 
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comprovar aquest potencial i establir un primer dimensionat del programa i 
localització per aconseguir els objectius següents: 
 

• Fer del sector una zona viva, activa i participant de la ciutat. 
 

• Crear un entorn urbà basat en conceptes de sostenibilitat i ecologia. 
  

• Concebre un conjunt autofinançat, el desenvolupament del qual pogués ser 
dut a terme totalment (inclòs el cost de les infrastructures) per la iniciativa 
privada.  

 
• Localitzar serveis públics d’interès ciutadà com hotels, estació del TAV, etc. 

 
• Dotar i mantenir la zona d’un gran parc amb equipaments esportius. 

 
• Crear un interès per la zona que repercutís en un augment de la qualitat 

urbana del sector i que influís també a sectors veïns. 
 
 En la Taula 1 s’observa la importància que es donava en el projecte a 
l’ecologia i sostenibilitat, igualment al nou sistema viari i entramat urbà. També es 
fa referència als m2 de sostre previstos inicialment. 
 
 

    ÚS SUPERFÍCIE (m2) % SOSTRE (m2) % 
Habitatge 30.500 4 170.000 21 
Oficines 38.700 5 330.000 41 
Comercial 50.500 7 160.000 20 
Hoteler 3.700 1 110.000 14 
Sistemes 
ferroviaris 

15.000 2 30.000 4 

Sistema viari 226.773 31 
Parcs i jardins 335.700 46 
Equipaments 26.400 4 

 
No determinat 

TOTAL 727.273 100 800.000 100 

Taula 1:  Superfícies i sostres al projecte Sagrera Station 
(font: Projecte Sagrera Station [10]) 

 
  

En la segona fase, és a dir la de projecte, Sagrera Station es transformà en 
el projecte Rec Comtal, amb el qual es diferenciava per una ampliació 
considerable de l’àrea d’actuació i la formació d’un equip multidisciplinar 
internacional capaç de resoldre les complexes qüestions tècniques a tractar.  
L’ampliació de l’àrea afectada va ser una conseqüència lògica dels estudis 
realitzats ja que els terrenys ferroviaris i industrials de Sant Andreu, adjacents a 
La Sagrera, tenen un potencial urbanístic anàleg, una morfologia semblant i una 
millor accessibilitat des de la Trinitat, en definitiva, en augmentar la dimensió del 
projecte, s’incrementava la seva capacitat estratègica dins el conjunt metropolità 
barceloní. 
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4.3.2. Projecte Rec Comtal 
 
 L’equip de projecte de Rec Comtal, encapçalat per Norman Foster, i 
realitzat entre 1991 i 1994, proposa un masterplan complert i flexible, capaç 
d’oferir les màximes garanties a la ciutat per als seus plans d’expansió; les 230 ha 
d’ús ferroviari i industrial entre la plaça de les Glòries i el nus de la Trinitat són 
l’oportunitat irrepetible per a la ciutat de plantejar els seu creixement cap a la zona 
est. 
 
 Rec Comtal és una oportunitat única d’organitzar el 3% de la superfície del 
centre de la ciutat, entès com la zona compresa dins el segon cinturó. El projecte 
s’estén per una franja llarga i estreta, ocupada per vies de ferrocarril i zones 
industrials, des de la plaça de les Glòries fins al nus de la Trinitat. 
 
 El projecte Rec Comtal es resumia bàsicament en els següents elements: 

 
• Una nova estació del tren d’Alta Velocitat. Estaria situada en la posició sud 

del projecte, sobre el marge oest del llac. El seu caràcter obert i diàfan 
(veure Figura 5), la convertiria en l’element més emblemàtic de la proposta. 
L’estació tindria una gran volta, i una gran façana envidrada amb vistes cap 
al llac. 

 
• Un gran parc dotat de variades instal·lacions recreatives que significaria un 

increment d’un 20% a l’actual provisió de zones verdes del centre de 
Barcelona 

 
 
 
 

 
Figura 5: Secció transversal  estació TAV 

(font: Projecte Rec Comtal [11]) 
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• Edificis residencials: pisos, apartaments, habitatges econòmics, 
aparthotels, combinats amb cura per tal d’aconseguir un nova comunitat 
viva i activa. Com a mínim un terç dels habitatges serien assequibles. 

 
• Edificis d’oficines d’alta qualitat, difícils de localitzar en altres zones de 

Barcelona, que atrauran companyies nacionals i internacionals per a 
l’establiment de les seves seus internacionals, nacionals i regionals. 

 
• Un llac de sis quilòmetres de llarg, amb zones recreatives, situat al centre 

de la ciutat, el qual redibuixaria el curs de l’històric Rec Comtal, tal com 
s’observa a la Figura 6. La superfície del llac seria de 395.000 m2 i una 
profunditat mitja de 4 m.  

 
• Un gran sistema d’aparcament subterrani per resoldre les necessitats de la 

zona i les deficiències de la ciutat. 
 

• Nous hotels per satisfer la demanda comercial i turística.  
 

• Nova infrastructura per al desenvolupament i la millora de la zona i de 
l’entorn. 

 
• Nous equipaments (centres sanitaris, biblioteques, centres cívics, etc.). 

 
 
 
 

 
Figura 6: Vista Nord del projecte Rec Comtal 

(font: Projecte Rec Comtal [11]) 
 

 
El marge est del llac aprofita el teixit irregular de la ciutat i delimita el gran 

parc públic lineal que arrenca des de la corba del marge fins a enllaçar amb el nou 
front urbà. Amb totes les noves activitats existents el parc es convertiria en un 
enclavament popular per a tots els ciutadans, i especialment per als que resideixin 



Capítol III  
 

 

La Sagrera, un barri en transformació. L’oportunitat de l’AVE.                                        24 

a la zona. Les vies de tren existents corren per un lleuger desnivell lateral al solar. 
La notable diferència entre cota est i oest s’ha emprat per a la fonamentació dels 
diferents nivells. La transició de nivells es produiria entre el parc lineal i el llac. A 
més a més, diversos ponts creuarien el parc i el llac per diversos punts escollits 
amb cura. Dues torres envidrades, situades a l’entrada de cada pont, en 
realçarien la importància.  
  

La integració harmònica de tots aquests elements en un conjunt equilibrat i 
sostenible formaria un nou teixit urbà que uniria uns barris actualment separats 
pel tren i per zones industrials brutes, desordenades i en decadència. Rec Comtal 
seria un gran centre urbà per al reequilibri i creixement de Barcelona cap al sector 
nord-est.  La seva execució només seria possible amb la col·laboració i l’acord de 
tots els agents implicats en el procés: govern central, govern autònom, 
Ajuntament de Barcelona, RENFE, associacions de veïns i promotors privats.  

 
 

4.3.2.1. Diversificació dels usos del sòl 
 
 De les 230ha de la zona, actualment el 22% (52ha)  està ocupada per 
edificacions diverses; el 78% restant per vies de ferrocarril i zones industrials, la 
majoria de les quals són inaccessibles al públic.  
 

El projecte proposat manté exactament aquest equilibri, tot creant una 
superfície edificada idèntica a l’actual, tal com s’aprecia en la Taula 2. La resta de 
l’espai es recupera per a ús públic en forma de carrers, parcs i places. Gran part 
d’aquest espai (51%) del total és constituït per grans zones verdes públiques que 
reverteixen en el sector i en la ciutat en general. 
 
 

    ÚS SUPERFÍCIE 
(m2) 

%  SOSTRE (m2) % 

Habitatge 264.608 11  1.603.000 51 
Oficines 142.456 6  863.000 27 
Comercial 52.168 2  316.000 10 
Industrial 26.081 1  158.000 5 
Lleure 15.682 1  95.000 3 
Equipaments 15.682 1  95.000 3 
Sistemes ferroviaris 92.263 4  30.000 1 
Sistema viari 528.204 23  
Parcs i jardins 772.701 34  
Llac 396.730 17  

 
No determinat 

TOTAL 2.306.569 100  3.160.000 100 

Taula 2: Superfícies i sostres al projecte Rec Comtal 
(font: Projecte Rec Comtal [11]) 

 
 

 
 Un altre aspecte important a considerar, és la diferència entre les 
construccions existents i les que la proposta presenta. En contraposició a les 
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primeres, el projecte proposa una sèrie d’edificis seguint les pautes del teixit urbà, 
distribuïts de forma harmònica i estructurada, però ocupant la mateixa superfície 
en planta.  
 
 

4.3.3. Projecte Via verda (Inici de la Modificació del Pla General de 1976) 
 
 Aquest estudi es va desenvolupar entre la tardor de l’any 1992 i finals de 
1993, correspon a la primera fase de la presa de posició de l’Ajuntament de 
Barcelona en relació a l’ordenació global d’aquesta àrea. Dins d’aquest procés, 
l’estudi va generar un avanç de planejament, presentat l’abril de 1993, després 
perfeccionat i completat fins a configurar una proposta d’ordenació verificada en 
totes les determinacions necessàries, que va ser el resultat final del treball 
realitzat pel Gabinet d’Estudis Urbanístics. 
 
 Aquest estudi es va realitzar en uns moments en què estaven molt vives 
dues referències especialment significatives en relació amb el futur de l’àrea. Una 
primera era la proposta Travelstead, que es va anar coneixent amb precisió en 
aquells mesos, alhora que sorgien incerteses sobre la seva evolució. Una segona 
era la sol·licitud realitzada per Gec-Alsthom a la Generalitat de Catalunya, per a 
què aquesta institució se subrogués a la tramitació d’un pla especial per a la 
ordenació del solar que havia de deixar lliure La Maquinista Terrestre i Marítima.   
 
 Sense perjudici que molts criteris i propostes d’equilibri global entre usos 
privats i públics del PGM seguissin sent vàlids, estava clar que a l’àrea en qüestió 
del Pla General no es preveien les noves circumstàncies que s’hi donaven, com 
ara el procés de trasllat de les grans indústries o la potencialització del servei 
ferroviari amb la possibilitat que la primera estació del TAV a la ciutat s’ubiqués a 
La Sagrera. Per altre banda també, noves concepcions i realitzacions dels 
elements viaris aconsellaven una posada al dia del planejament general. 
 
 L’objectiu d’una ordenació relativament unitària i morfològicament 
intencionada per a tot el conjunt es basava, en primer terme, en la configuració 
física d’aquesta àrea, amb un tall topogràfic longitudinal que havia propiciat 
històricament el seu paper com canal ferroviari d’accés al centre de la ciutat. 
Aquest desnivell topogràfic al llarg de l’àrea suggeria fórmules de superació de la 
barrera que les instal·lacions ferroviàries havien constituït durant molts anys. 
 
 La viabilitat d’un objectiu d’aquest tipus, es basava en l’escassa 
fragmentació de la propietat del sòl (veure Figura 7) en aquesta àrea; RENFE, el 
Ministeri de Defensa i Transports Metropolitans de Barcelona abastaven una 
superfície de 70ha, mentre que les parcel·les de les tres principals propietats 
industrials excedien les 40ha. Les dues principals idees de treball des d’un primer 
moment foren: 
 

• Configuració d’un parc lineal com a expressió del verd que des dels marges 
del Besòs penetraria a la ciutat. 
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• Potenciar les connexions transversals entre dues parts de la ciutat que 
havien estat separades pels desnivells, el ferrocarril i la grandària de les 
peces industrials, i que ara tenien l’oportunitat de reforçar els seus vincles 
històrics i crear-ne de nous. 

 
 A partir d’un primer avanç de planejament i el debat que va originar van 
permetre formular els objectius i criteris de planejament de l’àrea, aprovats per la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament el 8 d’octubre de 1993.  
 
 

 
Figura 7: Distribució de propietaris del sòl de la transformació urbanística 

(font: Projecte Via Verda [12]) 
 
 

 
Els objectius i criteris del planejament foren els següents: 

 
• Posar al dia les relacions urbanes generals que afecten l’àrea i tenir en 

compte aquells aspectes que no es van poder contemplar en el moment de 
la redacció del PGM de l’any 1976, en especial: 

 
 La previsió d’un servei de Rodalies d’alta eficiència. 

 
 La probabilitat de que a La Sagrera es localitzi també l’estació 

terminal del Tren d’Alta Velocitat. 
 
 El procés de transformació de les grans parcel·les industrials. 

 
 El nou caràcter de la vialitat de penetració, en funció de les 

característiques dels enllaços de la Trinitat i de les Glòries, segons 
la concepció de les rondes com anell bàsic de distribució dels 
trànsits d’accés i sortida de les àrees centrals. 
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• Configuració d’una nova àrea urbana fortament caracteritzada que 
constitueixi una aportació important a la diversitat de la ciutat, ateses la 
seva grandària i disposició en el conjunt de la ciutat. 

 
• El paper d’espai d’entrada i d’itinerari des de la porta de la ciutat. La 

previsió d’una via verda com espai vertebrador de l’ordenació és una 
traducció directa d’aquest criteri. 

 
• L’ordenació de l’àrea tindrà especial cura a establir les connexions viàries 

transversals tal com s’aprecia a la Figura 8, que facilitin la comunicació 
entre les àrees urbanes separes actuals. Aquest esquema viari es basa en 
un parell longitudinal , que en un extrem enllaça amb l’autopista i la ronda i 
en l’altre continuaria en els carrers de València i Mallorca. 

 
 

 
Figura 8: Esquema viari proposat al projecte Via Verda 

(font: Projecte Via Verda [12]) 
 
 

• L’elevada integració en el medi urbà dels espais ferroviaris mitjançant: 
 

 Reforçament del valor emblemàtic de l’estació de La Sagrera com a 
estació intermodal principal. 

 
 Desplaçament d’aquelles instal·lacions de suport tècnic que poden 

situar-se en indrets menys compromesos pels teixits urbans. 
 

 Cobertura progressiva de les vies en aquelles parts on les 
condicions topogràfiques de les àrees contigües ho permeten.  

 
• Manteniment i renovació de l’activitat industrial, amb mesures per a la 

millora de les condicions urbanístiques i funcionals. 
 

• La millora de l’equipament i el sistema de zones verdes públiques per a la 
població més pròxima i per al conjunt de ciutadans. 
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• En referència als aprofitaments urbanístics que es desprenen de les 
previsions del PGM,  un criteri bàsic de la proposta d’ordenació és que les 
despeses de les modificacions en infrastructures ferroviàries que estiguin 
motivades per necessitats urbanístiques puguin ser costejades fins on sigui 
possible pels aprofitaments urbanístics derivats de la nova ordenació, 
originats per la dotació d’edificabilitat als terrenys ferroviaris. 

 
• L’ordenació es proposa a mig o llarg termini i ha de ser desenvolupada 

d’una forma gradual i fraccionària. La concentració d’aquests objectius en 
la proposta d’ordenació comporta actuar sobre un àmbit de 194ha, de les 
quals 134 correspondrien a les àrees que haurien de ser remodelades. La 
quantitat de sostre resultant de les remodelacions previstes es situaria en 
1.240.517m2 que donaven una edificabilitat global de remodelació pròxima 
a 1m2/m2. La superfície i el sostre dels diferents usos previstos estan 
reflectits a la Taula 3. 

 
 

    ÚS SUPERFÍCIE 
(m2)   

%  SOSTRE 
(m2) 

% 

Ús mixt 74.644 3  117.548 7 
Industrial 767.148 36  1.534.296 93 
Sistemes 
ferroviaris 

382.302 18  

Serveis tècnics 40.872 2  
Sistema viari 668.683 31  
Parcs i jardins 127.710 6  
Equipaments 80.462 4  

 
 

No determinat 

TOTAL 2.141.821 100  1.651.844 100 
 *Ús mixt: habitatge, comercial, oficines, indústria, hoteler, recreatiu, cultural, sanitari, 
esportiu 

Taula 3: Superfícies i sostres a la proposta Via Verda 
(font: Projecte Via Verda [12]) 

 
 
 Un criteri bàsic per defensar una proposta de reforma urbana tan ambiciosa 
com aquesta era que quedés clara la seva possibilitat de desenvolupament 
gradual en el temps, és a dir: 
 

• Que diferents parts del conjunt poguessin executar-se amb independència. 
 

• Que de la seqüència de desenvolupament dels sectors i d’execució de les 
infrastructures en resultessin situacions funcionalment correctes pel que fa 
al funcionament de l’àrea i representessin millores respecte la situació 
anterior.  

 
Cal fer referència també a l’estudi de viabilitat econòmica de la proposta, ja 

que adquiria un significat de verificació de l’ordenació per als processos posteriors 
en què probablement seria qüestionada pels operadors, i possiblement també per 
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la Generalitat. En aquest estudi es feia una clara distinció entre les despeses 
motivades per la creació i millora d’infrastructures generals i les despeses 
motivades per la reforma urbanística. En base a les edificabilitats considerades, 
entre 1 i 1,5m2/m2 segons sector, a una hipòtesi de calendari d’actuació a 9 anys, i 
suposant que per als propietaris públics la transformació urbana no havia de 
produir guanys ni pèrdues, es va estimar que la inversió motivada per la reforma 
urbanística es situava en uns 240.000 euros (40.000 M de pessetes) dels quals 
tres quartes parts podien ser assumides pels operadors (propietaris i promotors) 
de la reforma. Restaven per tant, 60.000 euros que l’Administració hauria 
d’aportar per cobrir les despeses no assumibles dels processos mobiliaris. 

 
 

4.3.4. Projecte Parc Lineal (Reordenació urbanística del corredor ferroviari 
del Clot-La Sagrera-Sant Andreu) 

 
 La reordenació urbanística del sector Sant Andreu-La Sagrera, aprovada 
provisionalment per l’Ajuntament en consell plenari el 30 de setembre de 1994, 
establia les línies de desenvolupament i reestructuració de l’àrea. A la primera 
fase d’anàlisi i criteris generals exposada en el punt anterior (Projecte Via Verda) 
ja hi eren presents alguns dels elements que la versió actual adopta, com ara la 
idea del parc o la transformació d’alguns usos del sector. En el moment de la 
realització d’aquesta primera fase, igual que a la resta de propostes explicades 
anteriorment, mancava definir aspectes fonamentals sobre el futur de l’àrea, 
especialment en matèria ferroviària.  Per aquesta raó, els projectes anteriors es 
van veure obligats a suposar certes hipòtesis que després, en alguns casos, no 
han estat confirmades. Després de l’última fase de redacció i del procés 
d’informació publica que finalitzà el 30 de juny de 1994, calia una última fase de 
redacció per incorporar aspectes apareguts en les al·legacions; aquesta proposta, 
és a dir parc lineal, presentava tots els elements i operadors urbans que havien de 
configurar l’ordenació definitiva. Entre aquests elements cal destacar-ne els 
següents: 
 

• Decisió del MOPTMA i RENFE d’iniciar la programació de treballs per 
l’arribada del tren d’Alta Velocitat a Barcelona. Elecció d’un model d’estació 
a dos nivells, de gran capacitat d’integració urbana, amb objectius d’alta 
intermodalitat dels trens i autobusos de rodalia i transports urbans.  

 
• Projecte cotxera-taller a diferents nivells de metro i autobusos urbans en 

l’anomenat triangle ferroviari. 
 

• Actitud dinàmica dels grans propietaris d’antigues indústries del sector. 
 

Els objectius bàsics de la Modificació del Pla General de Sant Andreu-
Sagrera, foren: 
 

• Creació del Parc Lineal entre el Nus de la Trinitat i el Nus de les Glòries. 
 

• Consolidació d’uns nous eixos viaris d’estructuració urbana.  
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• Previsió d’una nova estació ferroviària nord. 
 

• Formació d’una àrea de nova centralitat a La Sagrera. 
 

• Garantir la continuïtat entre barris. 
 

• Reformar les implantacions productives cap a la Nova Indústria. 
 

• Establir l’equilibri d’intensitats edificatòries. 
 

 
La connexió entre els barris Est i Oest de l’àrea ha de contemplar-se també 

dintre del context de transformació del llevant de la ciutat, que involucra també tot 
el districte de Sant Martí. La posada en joc i el bon funcionament d’aquesta àrea 
de Barcelona ha exigit considerar el sector La Sagrera-Sant Andreu des d’una 
òptica que sobrepassa el seu propi àmbit. 

 
El que s’ha explicat fins ara mostra com la elaboració de la proposta ha 

estat fonamentalment un exercici de traçat urbà dels carrers, però sobretot del 
parc i també dels eixos ferroviaris que han condicionat en gran manera el resultat 
final. Així mateix, la idea de sectorització és present en el projecte. Però la 
formació de les vores, a diferència de gairebé totes les propostes anteriors, fins i 
tot de la primera fase municipal, obeeix a una voluntat d’apropar el parc a cada 
barri o sector.  

 
Respecte el sistema viari, el projecte proposava una doble via amb 

capacitat de tràfic important però de concepció integrada que definia les dues 
vores del parc lineal, i a la vegada recomponia les xarxes locals dels barris que 
traspassava. També existeixen cinc elements viaris travessers a la directriu del 
parc que estableixen les connexions principals entre els carrers més importants 
de cadascuna de les dues bandes. La integració del sistema descrit a la xarxa 
general de la ciutat es basa en l’accessibilitat a partir de la ronda del Litoral i del I 
Cinturó. 

 
Cal esmentar també en aquest sentit l’assignació d’usos (veure Taula 4), 

que va comportar un important debat sobre la conveniència o no d’ubicar zones 
de residència en els marges del parc. Mai no es va qüestionar la vocació 
residencial del costat muntanya del parc i, d’aquesta manera, la proposta preveu 
el nou eixample de Sant Andreu, que completa un buit existent i millora la 
continuïtat urbana entre els barris de Sant Andreu, Trinitat Vella i Baró de Viver.  

 
En el costat del mar, en canvi, es mantingueren els usos industrials 

existents amb algunes consideracions, de manera que es pretenia una evolució 
dels existents usos industrials cap a una activitat més urbana i neta, per a la qual 
cosa es regulava la transformació de peces d’una certa dimensió que farien 
possible la reconversió de l’àrea industrial.  

 
 
 
 



Capítol III  
 

 

La Sagrera, un barri en transformació. L’oportunitat de l’AVE.                                        31 

   ÜS SUPERFÍCIE 
(m2) 

%  SOSTRE 
(m2) 

% 

Habitatge 231.292 10  756.839 37 
Ús mixt 241.626 11  790.653 38 
Industrial 476.027 21  520.144 25 
Sistemes 
ferroviaris 

245.210 11    

Serveis tècnics 47.310 2    
Sistema viari 503.632 22    
Parcs i jardins 429.548 19    
Equipaments 122.996 5    
TOTAL 2.297.677 100  2.067.636 100 

 *Ús mixt: habitatge, comercial, oficines, indústria, hoteler, recreatiu, cultural, sanitari, 
esportiu 

Taula 4: Superfície i sostre del projecte Parc Lineal 
(font: Modificació del PGM al sector de Sant Andreu-La Segrera [4]) 

 
 
 

 Aquesta proposta, la qual s’ha anomenat Parc Lineal, fou aprovada 
definitivament el desembre de 1996 com a Modificació del PGM al sector de Sant 
Andreu-La Segrera (Reordenació Urbanística del corredor ferroviari del Clot-La 
Sagrea-Sant Andreu). En l’actualitat és el planejament vigent de la zona. 
 
 

4.3.4.1. Característiques de la Modificació del PGM al sector de Sant Andreu-
La Sagrera 

 
El planejament aprovat el 1996 s’articulava en la delimitació d’uns sectors 

de desenvolupament en els quals es fixava l’aprofitament urbanístic i les directrius 
bàsiques d’ordenació com per exemple estructura general, àmbits d’implantació 
de l’edificació, espais lliures i equipaments, usos i altres. 

 
Concretament es delimitaven 10 sectors (Figura 9) de desenvolupament 

d’iniciativa pública i/o privada, a banda de 2 actuacions menors i la concreció dels 
sector de Serveis Tècnics del Triangle Ferroviari. També calia l’aprovació d’un Pla 
Especial d’Infrastructures, que havia de concretar l’ordenació de l’estació i el seu 
entorn.  

 
Els 10 sectors de transformació (veure Taula 5) suposaven una superfície 

total de quasi 100 hectàrees, amb una edificabilitat promig de 1,2 m2st/m2s, una 
distribució de sòls zonal d’un terç del total, i els destinats a cessions públiques, de 
dos terços globals: zona verda (27,9%), vials (30,9%) i equipaments (7,5%). Altres 
sistemes específics com serveis tècnics i ferroviari, tenien la seva edificabilitat 
atorgada directament als sistemes. 
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Sector Superfíci Sostre Zonal màx. Zona verda  Viari    
la Colorants 75.291 90.349 44.083 13.449 63.182 18.382
Ib Renfe-Colorants 110.072 132.086 46.267   
II Tallers Renfe 55.839 67.007 15.671 35.419 4.749  
III Defensa-Renfe 97.751 117.301 19.222 61.011 10.937 6.581
IV Maquinista 299.756 302.000 139.203 31.748 97.262 31.543
VII Sagrera 83.194 114.026 40.944 18.472 21.628 2.150
VIII Rec Comtal 22.675 34.012 7.353 4.811 7.722 2.789
IX Prim 178.208 240.580 44.266 46.327 79.215 8.400
X Can Portabella 27.698 33.238 10.505 5.382 11.811  
XI Berenguer de P. 37.522 45.026 11.468 12820 9264 3.970

 TOTAL 988.006 1.175.62  332.715  275.706 305.770  73.815
UA Guipúscoa 1.096 1.315 540 395 161  
AA Verneda- 1.218 6.066 1.218   

TOTAL ALTRES 2.314 7.381 1.758 395 161 0
TOTAL GLOBAL 990.320 1.183.00 334.473 276.101 305.931 73.81
Triangle Ferroviari Serv.Tècn 60.000   
Estació Renfe* Ferroviari 40.000   

          Total infrastr.  100.000    

*L’edificabilitat correspon a sostre complementari al de l’estació pròpiament. 

Dades en m2. 

Taula 5: Superfícies de sectors de desenvolupament 
(Font: Modificació del PGM al sector de Sant Andreu-La Sagrera [4]) 

 
 
Aquest document centra esforços en que es respectin globalment les 

superfícies de sistemes previstes pel PGM de 1976. En aquest sentit, tal i com i 
reflecteix la Taula 6, davant les previsions del PGM  d’un 52,72% dels sector 
dedicat a sistemes i un 47,48% a zones, la modificació preveu el mateix 
percentatge dedicat a zones i sistemes. 

 
 
 

 P.G.M. Mod. P.G.M. 

Sistemes (m2) 1.207.938 (52,72%) 1.214.760 (52,8%) 

Zones (m2) 1.089.739 (48,78%) 1.082.917 (47,13%) 

Total (m2) 2.297.677 (100%) 2.297.677 (100%) 

Taula 6: Classificació del sòl en zones i sistemes 
(Font: Modificació del PGM al sector de Sant Andreu-La Segrera [4]) 
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Figura 9: Sectors de desenvolupament. 

(Font: Modificació del PGM al sector de Sant Andreu-La Segrera [4]) 
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 Per, últim cal destacar que degut a l’extensió de l’àmbit i considerant el 
grau d’intervenció que és diferent en el territori, es va efectuar un desglòs de 
superfícies en tres àrees: 
 

• La primera anomenada el “Clot”, amb una superfície de 250.193 m2. 
 

• La segona anomenada “La Sagrera”, amb una superfície de 719.888 m2. 
 

• La tercera i última anomenada “Sant Andreu”, amb una superfície de 
1.327.596 m2

. 
 
 

4.3.5. Comparació de les diferents propostes 
 
 En un moment en què la reflexió sobre la ciutat tendeix a propiciar 
mecanismes d’intercanvi de projectes, poder comparar en una mateixa àrea de 
treball diverses estratègies d’intervenció com les analitzades anteriorment, permet 
calibrar la relació dels diferents projectes amb aquells instruments de 
representació i formalització utilitzats en la seva pròpia definició. A continuació es 
comparen les quatre propostes analitzades anteriorment. 
 
 Mentre el projecte Sagrera Station s’estructura al voltant de processos 
urbanístics confiats en el desenvolupament, sense grans peces arquitectòniques 
però si basada en vistes axonomètriques i volumetries aèries destinades a valorar 
les grans masses emergents de la ciutat, el projecte Rec Comtal, emprèn al 
contrari un disseny arquitectònic total. 
 
 A totes dues propostes responen amb altres claus els projectes elaborats 
pels Serveis Tècnics Municipals, concebuts des d’una visió urbanística més en 
sintonia amb el paper fonamental desenvolupat per l’Administració Pública 
realitzada en els últims anys. Les dues propostes municipals presenten un paper 
més sensible a la recuperació d’un espai altament conflictiu i desfigurat. 
 
 Respecte al tractament de cada proposta de l’estació del TAV, cadascuna 
la tracta de manera força diferent. En el projecte Sagrera Station la construcció 
adopta un paper de reclam simbòlic, en canvi en el projecte Rec Comtal l’estació 
es converteix en un element arquitectònic clau, que seria l’emblema del sector. En 
aquest projecte es col·locaria lateralment la gran coberta de l’estació, una posició 
lateral curiosament present en un primer estadi, en l’avantprojecte previ presentat 
pels Serveis Tècnics Municipals. Posteriorment però, corregida en la definitiva 
modificació del PGM. 
 
 Un aspecte molt important de les diferents propostes és el tractament que 
fa cadascuna sobre les zones verdes. Tal com s’observa a la Figura 10, el 
projecte amb  major superfície d’aquest tipus és el Rec Comtal, però no és el que 
té el percentatge més alt respecte de la superfície total, ja que l’àmbit de 
planejament de Sagrera Station és menor i la zona verda representa un 46 % 
respecte del total enfront del 34 % de Rec Comtal. Les zones verdes proposades 
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pels Serveis Tècnics Municipals són menors, en concret la Modificació del Pla 
General especifica un 19 % de zones verdes respecte de la superfície total.  
 
En qualsevol cas però, més enllà de les anàlisis comparatives, cal valorar en els 
projectes analitzats una voluntat compartida de proposar encara grans reptes, 
reflexions a gran escala per una àrea formalitzada en condicions no sempre 
idíl·liques. 
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Figura 10: m2 de zones verdes a les diferents propostes 

(Font: elaboració pròpia) 
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5. Planificació urbanística prevista 
 

5.1. Planejament vigent  
 
 Tal com ja s’ha dit anteriorment, actualment el planejament existent a 
l’àmbit Sant Andreu-Sagrera correspon a la “Modificació del PGM al Sector de 
Sant Andreu-Sagrera” aprovada el 1996.  
 
 El 17 d’abril de 2001, el Ministerio de Fomento i l’Ajuntament de Barcelona 
signaren un protocol de Cooperació pel desenvolupament de les infrastructures 
d’Alta Velocitat a Barcelona, al que posteriorment es va incorporar la Generalitat 
de Catalunya, i en el que es posaven de relleu la superposició de problemes 
vinculats al propi sistema ferroviari amb altres de naturalesa urbanística i de 
vertebració de les instal·lacions a l’entorn urbà. 
 
 En el pacte es garantia que l’estació de La Sagrera seria la gran terminal 
ferroviària del nord de la ciutat. Les vies de Sant Andreu (tant les de l’AVE com les 
de Rodalies) quedarien cobertes quan s’acabessin les obres de construcció de la 
nova línia d’Alta Velocitat. En aquest mateix pacte l’Ajuntament acceptava 
augmentar els aprofitaments urbanístics de Sants i Sagrera a canvi de que 
ambdues estacions es construïssin tal com volia la ciutat. En el cas de Sagrera 
això es traduïa en una modificació del Pla General Metropolità que fes possible 
tècnica, urbanística i econòmicament aquest projecte. El salt de l’import econòmic 
resultant de l’acord és molt important, ja que en el projecte inicial, el Ministeri de 
Foment preveia una inversió a La Sagrera de 37,2 milions d’euros, mentre que 
amb el nou pla es preveu una inversió de 600 milions d’euros (100.000 milions de 
pessetes). Per realitzar aquest projecte l’Ajuntament i foment van acordar realitzar 
un consorci.  
 
 La comissió de seguiment creada aleshores va mantenir diverses reunions 
de treball que van permetre arribar a l’acord sobre les solucions tècniques 
ferroviàries definitives i sobre el contingut bàsic de les modificacions del 
planejament urbanístic vigent. 
 
 El 12 de juny de 2002, l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
varen signar un acord que conté a més dels continguts urbanístics i tècnics, els 
instruments de gestió necessaris per fer efectius els acords, així com els fons del 
finançament. Les tres administracions realitzaran una inversió pròxima a 1.000 
milions d’euros per connectar Sants i Sagrera. El desenvolupament del conveni 
suposa invertir 182 milions d’euros a l’estació de Sants, 218 milions més per 
construir el túnel de Mallorca i 600 més per a la gran estació de Sagrera i el seu 
entorn.  
 
 Finalment, el 27 de juny es constituí la societat Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat i també el Consorci Alta Velocitat de Barcelona, que seran els dos 
organismes que s’encarregaran de coordinar i gestionar l’arribada del tren d’Alta 
Velocitat a Barcelona. La funció principal del Consorci, que està participat a parts 
iguals per les tres administracions, és coordinar les decisions administratives i 
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polítiques referents a la planificació, construcció i finançament de les 
infrastructures ferroviàries. Així mateix, també s’encarregarà de gestionar les 
actuacions complementàries a l’arribada del TAV, com ara les que s’efectuaran a 
la zona de Sants, el nou túnel de Mallorca i l’àrea de Sagrera. 
 
 Per la seva banda, Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., realitzarà les 
funcions de facilitar la coordinació i l’execució de les actuacions corresponents a 
l’ordenació ferroviària i de transport públic i promoure i gestionar la transformació 
urbanística derivades de les obres de remodelació de del sistema ferroviari. La 
meitat de la societat està participada pel Grup Fomento, en el qual s’integren 
RENFE i el Gestor de Infrastructuras Ferroviarias (GIF), mentre que el 50% 
restant està repartit a parts iguals entre l’Ajuntament i la Generalitat. El pla de 
Sagrera es finançarà íntegrament amb l’aprofitament urbà derivat del soterrament 
de les vies i de l’increment d’edificabilitat en habitatges i oficines respecte el PGM. 
  
 En dia d’avui, es troba en fase d’aprovació provisional el document de 
Modificació del Pla General per l’Ordenació de l’estació de La Sagrera i el seu 
entorn. Els sòls incorporats a aquesta proposta, corresponen als sòl inclosos en la 
MPGM Sant Andreu-Sagrera, que necessiten una nova ordenació com a 
conseqüència de la solució ferroviària acordada, ja que per exemple existeixen 
canvis en les determinacions urbanístiques. L’extensió d’aquest àmbit (veure 
annexes) és de 986.016 m2. Es tracta de l’entorn ferroviari des del Passeig de 
Santa Coloma fins al carrer Espronceda. Es recorda però que tota la reordenació 
(Figura 11) inclou una superfície de  2.297.677 m2, és a dir, quasi bé 230 ha. 
 
 
 

 
Figura 11: Àmbit total de la reordenació 

(Font: Pàgina web: www.bcn.es [I]) 
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5.2. Estat de desenvolupament del Planejament. 
 
 El grau de desenvolupament de la Modificació del PGM de 1996 es pot 
analitzar des de tres punts diferents: sectors que en el moment de formació del 
pla tenien iniciatives en curs, sectors que requerien una iniciativa de planejament 
públic i gestió complexa, i sectors vinculats a propietats de RENFE. 
 
 Els primers, d’iniciativa privada són els que més han estat desenvolupats 
en el procés urbanístic i d’execució de les previsions. La simplicitat de la seva 
gestió i l’impuls d’una promoció han permès que les peces dels sectors de 
desenvolupament I-Colorants, XI-Berenguer de Palou, en les seves primeres 
fases i IV-Maquinista, amb excepció del sostre industrial terciari, així com els 
espais lliures i viaris vinculats directament o indirectament amb ells com per 
exemple connexions al nus de la Trinitat, siguin els sectors de desenvolupament 
amb grau més avançat. 
 
 Per la seva banda, els sectors que requereixen un procés de transformació 
posterior més complex, ja sigui per sòls de propietat diversa i en moltes ocasions 
amb activitats existents, han estat objecte d’iniciatives de planejament públic o es 
troben pendents de plans d’iniciativa privada. Tots aquests sectors serien el IX-
Prim, X-Can Portabella (tots dos aprovats definitivament) i VIII-Rec Comtal 
(pendent de planejament d’iniciativa privada). 
 
 Un tercer grup correspon a sectors amb propietats a RENFE. L’establiment 
d’uns convenis per a garantir l’afectament de les plusvàlues generades pel 
planejament al finançament dels sistemes generals previstos pel mateix, va aturar 
els sectors que incorporaven propietats de la companyia,  concretament en els 
sectors I-Colorants, II-Tallers RENFE, III-Defensa-RENFE, VII-Sagrera i XI-
Berenguer de Palou.  
 
 Altres peces de desenvolupament presenten concrecions diferents. La 
Unitat d’Actuació de Guipúscoa està executada, i les obres d’instal·lació de les 
cotxeres d’autobús al Triangle ferroviari estan parcialment consolidades.  
 

5.3. Modificació del Pla General per l’Ordenació de l’estació de La 
Sagrera i el seu entorn 

5.3.1. Objectius de la nova proposta 
 
 Els objectius de la Modificació del Pla General per l’Ordenació de l’estació 
de La Sagrera i el seu entorn, la majoria ja continguts en la Modificació de 1996, 
són els següents: 
 

1. Preveure la implantació edificatòria, en relació al gran espai lliure que es 
crea d’una escala i significat de ciutat, tenint en compte la necessària 
relació que s’ha d’establir amb la ciutat ja construïda. 
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2. Establir la continuïtat entre els teixits nord i sud de la línia fèrria mitjançant 
el cobriment del sistema funcional de les instal·lacions ferroviàries i 
assegurant la continuïtat del gran eix d’espais lliures que tindrà el seu inici 
a la plaça de la Trinitat, amb el sistema d’espais verds existents i en 
projecte. Aquest parc urbà situat entre el Nus de la Trinitat i l’estació tindrà 
una superfície de 43 ha. 

 
3. Projectar unes connexions viàries eficaces, que permetin accessos clars de 

la ciutat a l’estació i millorin l’accessibilitat dels barris de l’entorn. 
 

4. Atribuir unes densitats adequades i una diversitat d’usos que assegurin la 
vitalitat de la implantació sense distorsions de l’entorn. 

 
5. Incrementar les reserves de sols per equipaments tant locals com generals. 

 
6. Redefinir els sistemes ferroviaris, viaris, de zones verdes i equipaments de 

manera que s’adaptin als requeriments funcionals del conjunt ferroviari, 
sense alterar l’equilibri dels sectors que estableix la MPGM de 1996. 

 
7. Reservar una proporció important de sostre per a destinar-lo a habitatge 

públic. 
 

8. Simplificació de la gestió de manera que permeti executar amb celeritat 
l’ordenació prevista tant pel que fa a les infrastructures com a les 
edificacions. 

 

5.3.2. Descripció de la proposta 
 
 El document de la proposta conté elements d’estructura i elements de 
formalització de l’ordenació. S’ha d’entendre que els elements estructurals, són 
indestriables de la solució ferroviària ja acordada. La gran caixa d’estació i la 
vialitat perimetral formen part de l’estructura. L’ordenació de l’edificació és 
orientativa i per tant és una de les possibles solucions que pot tenir l’àmbit. 
 
 L’element central és el sistema contenidor soterrat de les instal·lacions 
ferroviàries, que penetra des del nus de la Trinitat fins a l’Estació.  
 
 La vialitat principal de nova creació (veure annexes) discorre sobre dos 
eixos:  
 

• El paral·lel al sistema ferroviari, situat a banda i banda d’aquest que permet 
la continuïtat amb el carrer Mallorca al nord de les vies i la de València al 
sud de les mateixes, amb continuïtat ambdues amb les vies soterrades i de 
superfície que connecten amb el nus de la Trinitat i les Rondes. 

 
• El sistema transversal principal, el qual està format per la connexió de 

Garcilaso i per tant la Ronda del Mig, amb el carrer Santander. La Rambla 
Prim i el Carrer Jaume Brossa connecten també transversalment, 
mitjançant dos connectors a sobre de la llosa amb Pare Manyanet i Onze 
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de Setembre. L’encreuament del carrer Sant Adrià i les dues vies 
paral·leles al sistema ferroviari a Sant Andreu es resol mitjançant una 
rotonda. La xarxa viària es completa amb dos passos transversals més que 
connecten els teixits a un costat i l’altre del contenidor de l’estació, el carrer 
Sao Paulo Comorera i el carrer Campins. 

 
En la solució acordada per a l’estació, es planteja una gran estació de tres 

nivells també soterrats on s’han de construir les instal·lacions centrals ferroviàries, 
de metro, autobusos i aparcament. L’estació suportarà en superfície un conjunt 
d’edificis orientats paral·lelament a les vies i destinats a activitats terciàries. 
Aquest contenidor resoldrà la falla topogràfica entre els barris de Sagrera i Sant 
Martí, resolent el problema de l’accessibilitat de forma efectiva, i integrant el Parc 
de Sant Martí i assegurant la continuïtat urbana. 

 
Al buit urbà de La Sagrera es determina el que ha de ser la major àrea 

destinada a les implantacions edificadores, que el Pla de Millora Urbana 
projectarà posteriorment i que han de destinar-se a habitatge i terciari, 
possibilitant la complexitat d’usos necessària per fer efectius els objectius del Pla. 
En la formalització indicaticativa que s’inclou en la Modificació es tenen en compte 
les trames urbanes confrontants però utilitzant un model d’ocupació del sòl 
significativament divers, alliberant espais verds que incrementen la dimensió del 
buit contenidor en la zona coberta. Aquest, en la part central, està ocupat per una 
franja d’equipaments de caire esportiu. 

 
A l’àmbit del triangle es concentra l’edificabilitat d’oficines en unes 

edificacions en alçada, situades en el punt de canvi de directriu dels gran espai 
lliure cobert de les vies, per tal d’accentuar el seu perfil i que sigui percebut tant 
des d’aquest gran eix com des de la Rambla Onze de Setembre, a la que dóna 
final. 

 
També es fa reserva per un equipament de gran superfície, a construir 

sobre les instal·lacions de TMB. Finalment al Passeig de Santa Coloma es 
determina la tercera àrea edificatòria, ja prevista a l’anterior planejament. 
 
 

5.3.3. Continguts de la proposta 
 

Els continguts bàsics de la proposta es poden classificar en els cinc 
següents: 
 
1. La concreció dels paràmetres per l’ordenació de l’àmbit de La Sagrera, que 

inclou a més de del Pla especial d’infrastructures, els àmbits dels sectors VII, 
VIII, i el subàmbit 2 del sector XI, encara no desenvolupats, a més dels sòl que 
no havien estat incorporats a cap sector, i que físicament conformen l’entorn 
de la nova estació. 

 
L’índex d’edificabilitat és 1,42 m2/m2, resultat d’acumular les edificabilitats dels 
sectors encara no desenvolupats i l’atribució d’un índex d’edificabilitat de 1,37 
als nous sòls incorporats (índex teòric dels sector VII del planejament vigent). 
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El sostre total és de 271.410 m2, dels quals 164.281 m2 provenen del 
planejament vigent. Els usos previstos són mixtes, i es reparteixen tal i com es 
mostra en la Figura 12.  

 
2. La modificació del triangle ferroviari. Es redueix la superfície del sistema de 

serveis tècnics, i es qualifica la resta d’equipament i zona d’ús terciari. El 
sostre total passa de 60.000 m2 a 90.000, 80.000 dels quals estan destinats a 
oficines. 

 
 

24%

18%
39%

19%
Terciari

Hoteler

Habitatge no
protegit
Habitatge protegit

 
Figura 12: Repartiment de sostre als sectors VII, VIII, i XI 

(Font: Aprovació provisional Modificació del Pla General per l’Ordenació de l’estació de La Sagrera 
i el seu entorn [13]) 

 
 
 
3. L’ampliació dels sector II (RENFE-Tallers), incloent altres sols. Es manté el 

seu índex d’edificabilitat de 1,2 m2/m2. El sostre total és de 87.291 m2, dels 
quals 61.658 provenen del planejament vigent, el qual es destina bàsicament a 
habitatge. Del sostre total, 45.500 m2 es destinen a habitatge lliure i 22.260 a 
habitatge protegit. 

 
4. La creació d’una àmbit on s’inscriu l’estació soterrada, que manté en superfície 

una edificació vinculada i generada per la pròpia naturalesa del sistema 
intermodal, en la que es preveu un sostre destinat bàsicament a l’activitat 
econòmica de 180.00 m2, dels que 40.000 ja provenen del planejament de 
1996. 
 

5. El reajust de part dels sistemes dels sectors Prim (IX), Can Portabella (X), 
Maquinista (IV), Colorants (I) i Defensa-Renfe (III). Com a conseqüència del 
projecte ferroviari, es reajusten els sistemes viari, ferroviari i verd. No s’alteren 
les superfícies totals dels sectors ni dels seus índex d’edificabilitat. 
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Com a resum dels increments produïts per la nova Modificació es 
destaquen els següents: 
 

• L’increment total de sostre és de 162.762 m2 pel que fa a les zones i de 
140.00 pel que fa l’estació. 

 
• De l’increment de sostre que correspon als dos sectors residencials, Entorn 

de La Sagrera i Renfe-Tallers, es destinen 119.397 m2 a habitatge, i 
d’aquest el 50 % (59.698 m2) a habitatge protegit. 

 
• Pel que fa al balanç de zones i sistemes, l’increment de zones verdes és de 

47.169 m2, el d’espais lliures de 38.434 m2, i el d’equipaments de 52.625 
m2.  

 
La proposta suposa per tant un increment d’activitat i usos residencials. En 

una àrea de quasi 100 ha es preveuen 628.701 m2 de sostre, la qual cosa dóna 
com a resultat que l’índex d’edificabilitat global sigui de 0,637 m2/m2. Aquest índex 
resulta per tant menor que el que permet la legislació vigent per habitatge en sols 
urbanitzables delimitats.  

 
Es diferencien tres tipus de zones que identifiquen els usos en el sistema 

ferroviari: 
 

• L’àrea de l’estació: on s’ha de construir les instal·lacions central 
ferroviàries, de metro, autobusos i aparcament amb la proporció suficient, i 
els contenidors de les activitats que general la pròpia estació a construir a 
sobre d’aquestes. 

 
• L’àrea lliure d’edificació resultant de la cobertura de les instal·lacions. 

 
• L’àrea no coberta. 

 
Per al desenvolupament de la Modificació es preveuen quatre àmbits de 

planejament, els qual són: 
 

1. El Pla de l’Estació de La Sagrera, que inclou parcialment l’àmbit del PE 
d’infrastructures anterior, i els sectors de sol urbà no consolidats següents 
que es desenvoluparan mitjançant un Pla Especial de Millora Urbana:  

 
2. Entorn de La Sagrera, que inclou els Sectors VII, VIII, el subàmbit 2 del 

Sector XI i una zona verda del mateix, part dels sistemes del Sector X, i 
altres colindants. 

 
3. Triangle ferroviari. 

 
4. Renfe-Tallers, que s’amplia i inclou altres sòls, en una delimitació 

discontínua de dos subàmbits. 
 

La resta de sectors definits a la Modificació de 1996, i no inclosos en els 
àmbits de planejament definits en l’apartat anterior, queden inclosos en la 
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proposta de Modificació sòls dels mateixos que no modifiquen la seva qualificació 
de sistemes. Com ja s’ha esmentat anteriorment, no s’alteren tampoc les 
edificabilitats atribuïdes pel Planejament vigent, ni es modifiquen els àmbits. 
Aquest sectors són els següents: 
 

• Sector I → Colorants-RENFE 
• Sector III→ Defensa-RENFE 
• Sector IV → Maquinista 
• Sector IX → Prim 
• Sector X  → Can Portabella 
 

 

5.3.4. Balanç de zones i sistemes 
 
 La proposta de modificació de PGM suposa un notable reajust entre 
sistemes, respecte a la situació urbanística vigent. Cal tenir en compte que el futur 
complex de l’estació (ferroviari-terciari) es crea a sobre de les vies actuals en la 
part que està descoberta, i per tant no suposa una reducció dels sistemes urbans, 
sinó dels estrictament ferroviaris, que per efecte de la proposta s’incorporaran en 
el sistema urbà. 
 
 Per contra, és significatiu l’augment de zona ferroviària coberta. Dels 
67.267 m2 de zona de vies cobertes que es proposaven anteriorment passa a 
86.678 m2, a costa del propi sòl ferroviari, que es veu reduït respecte a la situació 
anterior. Una altre part important de sòl ferroviari descobert anterior, passa a 
incorporar-se en el complex de l’estació (ferroviari/terciari), com s’explicava al 
paràgraf anterior. 
 
 També resulta molt important l’increment de zones verdes (més de 4,7ha) i 
equipaments (més de 5,2ha). Aquest increment és encara més significatiu si es té 
en consideració  la superfície de sòl ferroviari cobert, previst per a ús ciutadà. 
 
 En l’àmbit de la proposta de Modificació resulta el balanç de zones i 
sistemes de la Taula 7. 
 
 
 

QUALIFICACIONS PLANEJAMENT 
VIGENT PROPOSTA Diferència

Sistemes Superfície
de sòl (m2) % Superfície 

de sòl (m2) %  

Ferroviari       198.481  20,1% 54.769 5,6% -143.712
 67.267 6,8% 0 0,0% -67.267
Ferroviari cobert/espai lliure 0 0,0% 86.678 8,8% 86.678
Ferroviari / terciari 0 0,0% 76.245 7,7% 76.245
Serveis tècnics 42.056 4,3% 32.412 3,3% -9.644
Viari 312.506 31,7% 230.076 23,3% -82.430
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Parcs i jardins urbans 208.523 21,1% 255.692 25,9% 47.169
Equipaments 81.929 8,3% 134.554 13,6% 52.625
Protecció de sistemes 2.994 0,3% 22.017 2,2% 19.023
Habitatge joves 6.017 0,6% 5.484 0,6% -533
TOTAL SISTEMES 919.773 93,3% 897.927 91,1 -21.846
Zones   
Subjecta a volumetria 
especifica  49.374  88.089 38.715

Remodelació privada 
Industrial 

16.649 
220  0

0 -16.649
-220

TOTAL ZONES 66.243  6,7% 88.089 8,9% 21.846
TOTAL 986.016 986.016 0

Taula 7: Balanç de zones i sistemes 

(Font: Aprovació provisional Modificació del Pla General per l’Ordenació de l’estació de La Sagrera 
i el seu entorn [13]) 

 
 
 

5.3.5. Aprofitament urbanístic 
  

 Cadascun dels tres sectors de millora urbana anteriors tenen vinculats uns 
sòls que són els que generen l’aprofitament urbanístic. Pel que fa al sector 
Triangle Ferroviari, l’àmbit de planejament i els sols vinculats són coincidents. 
 
 Respecte als Sectors Entorn de La Sagrera i Renfe-Tallers, els sòls 
vinculats no són estrictament els de l’Àmbit de Planejament, produint-se un àmbit 
de coordinació, en el que per raons del seu destí (sistemes), cal que s’ordeni i 
urbanitzi a l’àmbit de l’entorn de La Sagrera, encara que obté la distribució de 
beneficis i càrregues en el sector RENFE-Tallers. 
 
 Les càrregues urbanístiques que van a càrrec dels aprofitaments són les 
de tot l’àmbit de planejament delimitat, exceptuant les obres que d’acord amb el 
conveni subscrit entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i RENFE, són finançades pels aprofitaments 
urbanístics de les seves titularitats dins l’àmbit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


