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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA

UN TERRITORI EN TRANSFORMACIÓ
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7 [Entorn Sagrera]

271.410 m2t d’ús residencial, hoteler i comercial - terciari. Gestió en 
execució.

9 [Estació Sagrera - Eduard Gascón y Jordi Roig]

180.000 m2t d’ús terciari i hoteler. Pendent de la modificació del PGM. El 
projecte per a l’estació HUB la Sagrera, aturat als últims mesos, ha estat 
modificat recentment per a reduir els seus costos, retallant-los de 800 a 
650 milions d’€. La construcció de l’estació és la prioritat principal per a les 
autoritats de Barcelona.

[TRANSFORMACIONS URBANÍSTIQUES]

TOTAL DE SOL A TRANSFORMAR
Sòl per zones verdes (31%)
Sòl per equipaments (12%)
Sòl per vialitat (28%)

TOTAL DE SOSTRE
Sostre executat (24%)
Sostre pendent (76%)

TOTAL VIVENDA
Viv. executada (27% protecció)
Viv. pendent (46% protecció)

1.597.217 m2

499.138 m2

192.950 m2

450.709 m2

1.657.901 m2

371.099 m2

1.286.802 m2

12.670 hab.
2.568 hab.
10.102 hab.

Sectors executats 
total o parcialment

Sectors amb gestió
en execució

Sectors pendents de 
la modificació del PGM
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0 [Parc del Camí Comtal - Aldayjover, RCR, WEST8]

El Parc del Camí Comtal, una slow diagonal de 40 ha, dissenyat per 
West8, RCR i Aldayjover, tindria un cost estimat d’uns 72 millons d’€, 
que es financiaria amb les càrregues urbanístiques dels desenvolupaments 
immobiliaris previstos.

8 [RENFE Tallers]

87.291 m2t d’ús residencial i comercial-terciari. 
Pendent de la modificació del PGM.

10 [Defensa RENFE Casernes - MSM]

142.333 m2t d’ús residencial i comercial-terciari. Gestió en execució.
El PAU 1, en sistema de cooperació, està en fase de redacció.
El PAU 2 està redactat, i pendent de l’inscripció del projecte de 
Reparcel·lació.

2 [La Maquinista]

92.000 m2t d’ús terciari, residencial i serveis tècnics. Parcialment executat.

5 [Colorantes - RENFE SA.2]

96.390 m2t d’ús residencial i comercial-terciari. Gestió en execució.
PAU 1, en sistema de cooperació, actualment en redacció.
PAU 2, també en sistema de cooperació, no s’ha començat a redactar i queda 
pendent.

3 [Colorantes - RENFE SA.1]

Ús residencial i comercial-terciari. 
Totalment executat.

12 [Verneda]

Futur ús sense definir. Actualment la major part del sector està predominat 
per edificis i teixit industrial. En un principi sembla que es volia transformar 
tot el barri, però amb la crisis econòmica, aquest projecte s’ha aturat, i 
actualment s’està parlant de potenciar la indústria.
Pendent de la modificació del PGM

6 [Triangle Ferroviari - Frank Gehry]

Gratacels dissenyat per Frank Gehry de 148 m d’alçada i 34 plantes. 90.000 
m2t d’ús terciari i administratiu. Gestió finalitzada. El projecte va quedar 
paralitzat entre 2009 i 2010 degut a la crisi econòmica.

4 [Can Portabella]

33.238 m2t d’ús residencial i comercial-terciari. 
Promocions en execució

1 [Berenguer de Palou]

Ús residencial i comercial-terciari. 
Totalment executat

11 [Prim - Donato Arquitectos]

294.140 m2t d’ús residencial, comercial-terciari, equipaments i zones verdes. 
MPGM aprovat definitivament el 01/06/2010. Gestió en execució.
El PAU 1, en sistema de cooperació, està en redacció actualment. 
El PAU 2, també en sistema de cooperació, no s’ha començat a redactar i 
queda pendent.

[Supermançanes - Salvador Rueda]

Repensament de la ciutat a través de noves cèl·lules urbanes, ideades 
per a aconseguir l’alliberament de la major part de l’espai que avui 
està motoritzat per a fer que el vianant torni a ser ciutadà. El trànsit 
rodat es limita al perímetre d’unes supermançanes d’uns 400x400m, 
permetent recuperar els espais interiors per al peató.
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