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33..  EEll   ppllaanneejjaammeenntt   uurrbbàà  
 

3.1. Antecedents de la planificació 
 

Per tal d’estudiar els diversos planejaments que ha tingut el barri del Raval al 
llarg de la seva història, ens hauríem de remuntar a l’any 1976, any en que 
entra en vigor el Pla General Metropolità de Barcelona. 

Malgrat les grans dimensions del Pla General Metropolità (englobava els 27 
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona) també tenia en compte els 
detalls, com ara el planejament corresponent al centre històric de Barcelona. 

L’interès per Ciutat Vella s’hi reflectia de diverses maneres. D’una banda, 
mantenint la major part de les antigues afectacions d’obertura de grans vies, 
encara que reduint-ne en algun cas l’allargada. De l’altra, consolidant també el 
concepte d’esponjament selectiu de les zones més denses del teixit existent, 
amb la qualificació de nou espai públic (6b) en punts concrets i aïllats els uns 
dels altres, més o menys ben distribuïts per la geografia del districte. 
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Plànol 3. Ciutat Vella d’acord amb el Pla General Metropolità (1976). 
Font: ABELLA, M. (2004) Ciutat Vella. El centre històric reviscolat. 

 

El Pla General Metropolità va aportar coses bones i dolentes al futur del barri.  
D’una banda, va mantenir i augmentar projectes urbanístics que l’Administració 
continuava veient com a irrealitzables. De l’altra, tornava a posar sobre la taula 
la necessitat d’intervenir en una zona molt malmesa, i ho feia amb projectes 
concrets, i per tant discutibles a ser analitzats i millorats. 

L’ordenació general continguda en el Pla General Metropolità, malgrat la seva 
voluntat de precisió en la forma de les coses, no exhauria evidentment el 
projecte urbanístic de la ciutat. Més aviat al contrari, el PGM era un punt de 
partida per als projectes que l’anirien desenvolupant, ajustant, i també 
modificant. Considerem, en primer lloc, aquells projectes que es motiven en la 
visió de prop de l’espai i que, per tant abasten àmbits limitats però aporten 
consideracions d’aspectes no perceptibles a l’escala global. Cal destacar entre 
aquests tipus de projectes els plans especials de reforma interior. 

La preocupació municipal per la ciutat existent adoptà, en els primers anys de 
la dècada dels vuitanta, dues vies paral�leles: les actuacions en els espais 
disponibles (espais públics i solars adquirits), i la formulació de plans de 
reforma interior. 

Les actuacions concretes d’urbanització i millora dels teixits amb la creació de 
noves places, parcs i equipaments havien de constituir una expressió dels 
objectius urbanístics de l’Ajuntament. Aquesta irrupció de petites i mitjanes 
actuacions de millora dels teixits va servir sovint d’argument per a la 
desqualificació d’un suposat planejament caduc, enfront del veritable urbanisme 
de les actuacions.  
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Malgrat que el PGM no era classificable con un pla d’aquest tipus, sí que l’afectà 
una mica aquest discurs de descrèdit de planejament, en el sentit que algunes 
vegades se li atribuí el significat d’obstacle a superar, mentre que en una 
perspectiva més àmplia és fàcilment demostrable que sense el marc del 
planejament general difícilment s’haurien pogut portar a terme moltes de les 
actuacions realitzades. 

Més endavant, a l’any 1980, es redactà l’avantprojecte anomenat Del Liceu al 
Seminari, proposat per Lluís Clotet, Óscar Tusquets i Francesc Bassó. Es 
concretava en una remodelació de l’espai públic i rehabilitació dels edificis 
històrics al Raval (Casa de la Misericòrdia, Casa de la Caritat, i Convent dels 
Àngels). Era un estudi molt detallat de l’estat físic de totes les edificacions del 
sector, orientat a contemplar-ne les possibilitats de rehabilitació. 

L’Ajuntament de Barcelona davant la necessitat d’assignar nous usos als edificis 
buits d’aquella zona va encarregar un estudi sobre les possibilitats que el 
Convent dels Àngels, Casa de la Caritat, i Casa de la Misericòrdia, s’instal�lés el 
Museu d’Art Modern de Catalunya. Amb això, s’aconseguia també ordenar 
l’espai lliure per  equipaments i habitatges. 

 

   
Plànols 4 i 5. Plantes de l’avantprojecte Del Liceu al Seminari, a l’esquerra zona 
nord, i a la dreta zona central del Raval. 
Font: BOHIGAS, O i PUIGDOMÈNECH, A. (1983) Plans i projectes per a Barcelona 1981-
1982.  

 

Així, la concreció de l’àrea objecte d’estudi neix tant de la necessitat de fixar 
uns límits físics al projecte com de la preocupació que aquests defineixin una 
zona urbana homogènia que pugui ser tractada globalment. 

D’aquesta manera arribem als Plans Especials de Reforma Interior. Un Pla 
Especial és un document administratiu destinat a fer una previsió d’espais i a 
fixar normes que permetin ordenar un procés de transformació d’un sector de 
la ciutat mitjançant una programació en el temps. 
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Els anomenats PERI es caracteritzen per la recuperació residencial, per la 
valoració dels espais infrautilitzats, per l’establiment d’un fort equipament local 
determinat pels dèficits de cada barri i per l’augment del valor de l’espai públic. 
A més, incorporen reivindicacions socials de la població afectada i presenten 
una concepció integrada de la rehabilitació urbana, a la recerca d’un model 
urbà d’usos compensats. Es tracta d’un planejament que preveu intervencions 
de petita escala per integrar-se millor en el teixit on opera, a excepció 
d’aquelles intervencions heretades com a conseqüència de les afectacions de 
les grans vies de penetració amb processos d’expropiació ja iniciats, on les 
actuacions s’enfoquen bàsicament amb la creació d’habitatges de promoció 
pública a l’entorn de nous espais públics fruit de la reconversió de les vies. 

 

 
Plànol 6. Actuacions dels PERI a Ciutat Vella (1980-1998). 
Font: ESTEBAN, J. (1999) El projecte urbanístic. Valorar la perifèria i recuperar el centre. 

 

 

Entre els anys 1981-1985 s’aprovaren els PERI del Raval, del Sector Oriental i 
de la Barceloneta. Els PERI havien de ser els instruments que traduïssin les 
determinacions uniformistes del PGM a les condicions específiques del sector. 
Aquest objectiu adquirí una dimensió complexa, que donà als PERI un significat 
que anava més enllà del d’un simple instrument d’intervenció urbanística: 
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- El PERI era un mitjà per a l’afirmació de la particularitat del barri enfront de la 
generalitat normativa del PGM. 

- Era també un vehicle per canalitzar reivindicacions dels veïns relatives 
generalment a zones verdes, equipaments i conservació d’espais o edificis 
significatius, no previstos en el PGM. 

- Era també en alguns casos un instrument d’oposició a determinades 
afectacions, bàsicament viàries, proposades o conservades pel PGM. 

 

Aquests significats atorgaven als PERI un paper de defensa dels valors 
espacialment més immediats i dels objectius més pròxims en el temps, enfront 
de l’amplitud i de la intemporalitat del PGM. 

Per aquesta raó els PERI es van desenvolupar en molts llocs on el PGM no els 
preveia. Això es va fer a vegades a partir de la demanda de les associacions de 
veïns que percebien que un barri sense PERI seria un barri oblidat o desvalgut 
enfront d’un pla general massa general. 

Amb la materialització dels PERI, s’esperava que els efectes serien immediats. 
Aquesta confiança en els PERI com a solució ràpida de tots els problemes 
urbans de l’entorn va ser, sens dubte, origen de grans decepcions. 

Els ciutadans s’adonaren finalment, que en la reforma d’àrees urbanes no hi ha 
habitualment solucions fàcils i ràpides, i que aquestes tenen gairebé sempre un 
cost elevat. D’aquí que, amb el temps, els PERI que es continuen redactant o 
reajustant hagin recuperat força la seva imatge més asèptica. 

La materialització de les propostes dels PERI ha estat diversa. Les condicions 
del lloc, la viabilitat del projecte i els recursos esmerçats en cada cas han tingut 
a veure amb les proporcions d’execució que es poden percebre actualment. 

En qualsevol cas, les ordenacions proposades pels PERI constitueixen un 
desenvolupament projectual de l’ordenació urbanística del PGM. És fàcil 
comprovar la diferència entre la planimetria projectual del PGM, i la que resulta 
d’incorporar-hi els PERI. L’enriquiment de l’ordenació i la millora de la viabilitat 
de les propostes representen un avanç innegable en el projecte urbanístic de la 
ciutat. Hi ha propostes realitzades, d’altres que es realitzaran i també d’altres 
que serà necessari replantejar. No hem d’oblidar que el projecte urbanístic de la 
ciutat és un projecte viu en tant que aquesta ho sigui i que la materialització de 
les propostes, en especial aquelles que afecten teixits urbans, requereixen 
sovint temps i successives temptatives. 
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3.2. El Pla Especial de Reforma Interior del Raval 
 

El Pla Especial de Reforma Interior del Raval neix a l’any 1981, quan 
l’Ajuntament de Barcelona aprova, a través d’un acord de la Comissió Municipal 
Permanent, els objectius del Planejament proposats per l’Àrea d’Urbanisme per 
aquest districte. 

Tenint en compte aquests objectius, l’Ajuntament encarrega  la redacció del 
document  Criteris, Objectius i Propostes per al Planejament del barri del Raval 
a l’Equip Tècnic assignat. 

El mateix any, l’Equip Tècnic entrega a l’Ajuntament l’esmentat document, així 
com un annex que conté un Informe Tècnic sobre l’estat de l’edificació en el 
Raval, i un Informe Jurídic sobre els diferents temes relacionats amb les 
propostes del planejament pel Raval de Barcelona. 

Després de l’informe favorable del document per part de la Direcció de Serveis 
de Planejament Urbanístic, el document passa a l’any 1982 a informació 
pública. 

A la vista de les al�legacions presentades, la Direcció de Serveis de Planejament 
Urbanístic, analitza les propostes del planejament i emet un informe on proposa 
la seva aprovació incorporant petites matitzacions. 

En el següent pas, la Comissió Municipal Permanent aprova la proposta d’acord 
presentada. El 15 de Setembre de 1982, l’Ajuntament encarrega al mateix 
equip la formulació del Pla Especial de Reforma Interior, el qual s’aprova 
definitivament a l’any 1985. 
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Plànols 7 i 8. PERI del Raval, a l’esquerra la primera proposta (1982), a la dreta, el 
PERI aprovat (1985). 
Font: BUSQUETS, J ET AL. (2003) La Ciutat Vella de Barcelona. Un passat amb un futur. 

 

Els estudis i propostes d’aquest pla es resumien bàsicament en dues 
actuacions. La primera es tractava d’una proposta de remodelació urbanística 
que suposava la creació d’una gran via de més de 300 metres de llarg per 58 
d’ample, que afectaria a cinc illes delimitades pels carrers de la Cadena i de 
Sant Jeroni, entre el carrer Hospital i el de Sant Pau. Aquesta operació 
apuntava al nucli de la degradació del barri i suposava una esperança de la 
recuperació del que es coneixia com a Barri Xino de Barcelona. 

L’altra gran operació es localitzava cap a la zona nord del Raval i es tractava de 
reconvertir edificis històrics sense cap ús, com la Casa de la Misericòrdia, Casa 
de la Caritat i Convent dels Àngels, en grans equipaments culturals.  

El PERI del Raval tenia programades 118 actuacions de renovació urbanística, 
afectant 226.448 m2 de sostre existent, i suposant la renovació de més de 
61.475 m2 de sòl. El cost estimat de les operacions incloses en el programa 
ascendia a 14.618 milions de pessetes a l’any 1982. 
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Plànol 9. Estat final resultant de les actuacions previstes al PERI del Raval (2003). 
Font: ABELLA, M. (2004) Ciutat Vella. El centre històric reviscolat. 

 

En resum, en la redacció del PERI del Raval, l’objectiu principal era aconseguir 
la renovació del barri. El Raval era un sector de la ciutat en clara decadència 
motivada per un progressiu envelliment de la població, per una edificació en 
gran part en precàries condicions d’habitabilitat i en mal estat de conservació, 
per una accessibilitat insuficient, per una manca d’espai públic, i en general, 
per unes envellides i obsoletes infraestructures urbanístiques. Prova d’aquesta 
decadència era el fet que, en els 10 anys anteriors a la redacció del PERI, en tot 
el sector només es van construir 10 edificacions de nova planta i que totes elles 
tenien en comú que estaven en contacte amb el seu perímetre exterior. 

Era important, per tant, que el PERI afavorís la renovació del sector. Es va 
considerar que, amb independència de la formalització d’una nova estructura 
urbana que facilités la seva renovació, era necessari establir unes condicions 
d’edificabilitat a les ordenances reguladores que ajudessin a portar a terme 
aquesta renovació per no limitar durament la seva edificabilitat. 
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3.2.1. Ordenances reguladores 
 

La qualificació urbanística al barri del Raval es regeix pel que determinen les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, i les Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació. Dins de l’àmbit del sector del planejament, el sòl es 
qualifica en zona de casc antic de conservació (12b), i zona subjecte a l’anterior 
ordenació específica (18). 

 

 

 

Plànol 10. Qualificació urbanística al Raval segons el Pla General Metropolità. 
Font: BUSQUETS, J ET AL. (2003) La ciutat vella de Barcelona. Un passat amb un futur. 
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Per a la determinació de la profunditat màxima edificable es tenen en compte 
de manera especial la forma i disposició de les parcel�les, i l’existència de patis 
interiors. A més, mentre no s’aprovi un Pla Especial que determini la 
profunditat edificable, aquesta serà com a màxim la de edificacions contigües 
existents. 

D’aquesta manera, s’aconsegueixen dos objectius: evitar que les noves 
edificacions quedin enclotades respecte a les veïnes i no dificultar, per tant, les 
seves condicions d’habitabilitat, i atorgar una edificabilitat generosa a les 
parcel�les al tenir generalment les edificacions veïnes molta profunditat 
edificable. 

Segons l’article 4 de les ordenances reguladores del PERI del Raval, la 
profunditat màxima edificable vindrà regulada per les següents regles: 

L’orientació de la línia que limita la profunditat edificable d’una parcel�la vindrà 
determinada pel criteri establert històricament a la seva illa (alineació paral�lela 
a la façana del carrer, alineació perpendicular a les mitgeres o qualsevol altre). 
Per tant, no serà necessàriament una línia paral�lela a l’alineació de vial. 

 

 
Figura 1. Esquema de la profunditat edificable segons les ordenances reguladores 
del PERI del Raval. 
Font: SUST, X  ET AL. (1983), Pla Especial de Reforma Interior El Raval. 

 

La línia que limita la profunditat edificable d’una parcel�la es traçarà de manera 
que, complint el que es disposa a l’apartat anterior, delimiti una superfície 
edificable igual a la que resultaria de considerar que l’esmentada línia és 
paral�lela a l’alineació del vial. 

En les illes totalment qualificades de zona de casc antic de conservació, la 
profunditat edificable d’una parcel�la serà com a mínim de 12 metres, i com a 
màxim de 20 metres. 

En les illes qualificades en part de parcs i jardins urbans o de dotacions i 
equipaments comunitaris, el càlcul de la profunditat edificable es farà 
considerant només la superfície de les finques qualificades de zona de casc  
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antic de conservació. Quedaran, per tant excloses les finques qualificades de 
parcs i jardins urbans i de dotacions i equipaments comunitaris. 

En les illes que disposin de patis interiors, la profunditat edificable es 
determinarà en funció de que la superfície de l’espai interior de l’illa no sigui 
inferior al 30% de la superfície total de l’illa, garantint com a mínim una 
profunditat edificable de 12 metres. 

Si s’aplica aquesta regla a les illes del Raval resulta, en general, una profunditat 
edificable sensiblement inferior a la resultant de l’aplicació de les ordenances 
reguladores actualment vigents. Això suposa que, en principi, l’edificació de 
nova planta tindria un sostre edificable inferior al de l’edificació que substitueix. 

Aquesta solució afavoriria la rehabilitació sobre l’enderroc i nova edificació, 
doncs suposaria pèrdua d’edificabilitat, i per tant, minoraria la densitat 
d’edificació quan s’edifiqués de nou, i no donaria com a resultat la formació de 
reculades sobre la via pública en cas de nova edificació. 

Pel que fa a l’alçada de les edificacions, es calcularà mitjançant la mitjana de 
les edificacions existents sense considerar les façanes de solars sense edificar. 

Cal igualar les diferents alçades per raons estètiques, evitant així que els 
edificis alts afectin les condicions d’habitabilitat dels edificis veïns, en tant a 
domini visual, assolellament i ventilació. 

Seria recomanable donar una alçada concreta a cada edificació per tal d’evitar 
la dificultat administrativa de concedir llicències en funció de les condicions 
d’edificacions veïnes.  
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Plànol 11. Alçades edificables al Raval. 
Font: BUSQUETS, J ET AL. (2003) La ciutat vella de Barcelona. Un passat amb un futur. 

 

L’alçada reguladora màxima que es fixa, resulta de computar el nombre màxim 
de plantes admissibles per permetre que l’edificació s’adapti a les condicions de 
cada situació. 

Més concretament, en els edificis de nova planta, l’alçada reguladora màxima i 
el nombre màxim de plantes edificables es determinen de la manera següent: 

En l’avinguda Paral�lel, carrer Pelai, ronda de Sant Antoni, i ronda de Sant Pau 
l’alçada reguladora màxim es regula per les determinacions aplicables a la zona 
de densificació urbana (13a). És lògic que les rondes i el carrer Pelai es tractin 
com la resta de l’Eixample, ja que tant conceptualment com visualment en 
formen part. 
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En les Rambles, des del carrer Pelai fins al carrer del Carme, l’alçada màxima 
és de 20,5 metres corresponents a 6 plantes (planta baixa i cinc plantes pis). 
En la resta de vials: 16,70 metres corresponent a 5 plantes (planta baixa i 
quatre plantes pis). 

No obstant, els edificis de nova planta que conservin la façana principal de 
l’edifici, i que la conservació d’aquesta façana hagi estat informada 
favorablement pel Servei de Patrimoni, podran tenir una alçada reguladora 
màxima superior, però sense que sigui superior a l’alçada de l’edifici substituït, 
ni a 19,7 metres. En tot cas, el nombre màxim de plantes edificables admeses 
serà de planta baixa més cinc plantes pis. 

És important, en els edificis de nova construcció a l’interior del Raval, eliminar 
la possibilitat de construir un entresolat a la planta baixa. L’entresolat és una 
solució històricament aliena al Raval que no ha donat bons resultats quan s’ha 
incorporat a l’edificació en les promocions dels últims anys. I per altra banda, 
ha baixat la demanda de sostre destinat a usos comercials que és el principal 
destí del entresol. 

 

3.2.2. Objectius i criteris de l’ordenació del terr itori 
 

D’acord amb els objectius de planejament aprovats per la Comissió Municipal 
Permanent de l’Ajuntament de Barcelona, de les demandes populars formulades 
en entrevistes i reunions realitzades amb diferents entitats, organismes i 
associacions, i de l’anàlisi realitzat sobre la situació del barri per l’equip 
redactor, es concreten els objectius i criteris del Pla Especial de Reforma 
interior del Raval en els següents apartats: 

 

 a) Habitatge. 

Si ens parem a observar el conjunt dels habitatges al barri, ens adonem que la 
majoria dels habitatges estan en un estat bastant precari. Això obligaria a 
preveure possibles operacions de rehabilitació, per tal de millorar les seves 
condicions d’habitabilitat. 

Per tal de renovar el barri, caldria fer primer una reserva de sòl per a les 
promocions públiques dels habitatges. A més, la renovació del barri no hauria 
d’obstaculitzar la permanència dels veïns que resideixen i volguessin continuar 
vivint al barri. 
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En la construcció dels nous habitatges, s’haurien de preveure solucions 
tipològiques barates, per tal que la nova edificació estigués a l’abast de les 
possibilitats econòmiques de la gent que viu al districte. Les bones condicions 
d’assolellament i ventilació també serien un tema important. 

Amb la reestructuració de l’espai urbà, s’hauria d’aconseguir l’espai lliure 
necessari per a la realització de nous habitatges públics, sense afectar 
negativament les condicions d’habitabilitat dels habitatges existents. 

 

b) Activitat econòmica. 

La complexitat d’usos de les diferents activitats que es desenvolupen al barri 
farien necessària la seva ordenació, per tal d’aconseguir un bon 
desenvolupament del servei, i evitar d’aquesta manera possibles conflictes. Per 
tal d’enriquir el barri, s’haurien de recolzar i diversificar les diferents activitats 
desenvolupades actualment al barri. 

El nou planejament hauria de recolzar l’activitat del districte, exemplificada en 
els mercats de la Boqueria i Sant Antoni, ja que són activitats massa importants  
per ser desconsiderades. Així mateix, l’activitat comercial hauria de tenir 
continuïtat en l’espai, per tal que s’assentés de manera definitiva en el barri.  

La mescla d’activitats compatibles com ara són activitats industrials, oficines i 
restaurants podria resultar beneficiosa per al barri, ja que tindria l’avantatge de 
compartir serveis amb la consegüent economia i comoditat. 

Per últim, per tal d’evitar molèsties als veïns, les activitats nocturnes s’haurien 
de limitar, i evitar que se’n creessin de noves, així com separar-les si resulten 
perilloses o molestes. 

 

c) Equipaments i serveis. 

Primer de tot, seria necessari reservar espai urbà per a equipaments i serveis 
tant a nivell local com general, així com millorar els equipaments existents en 
quant a condicions i espai. 

Els centres de salut, biblioteques, centres de comunicació, i sales d’actes 
s’haurien de situar de manera cèntrica al districte per tal de facilitar la seva 
utilització. 

Els edificis públics no utilitzats com poden ser la Casa de la Caritat, Casa de la 
Misericòrdia o el Convent dels Àngels haurien de ser rehabilitats com a 
equipaments metropolitans pel districte. 
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Els nous equipaments haurien d’estar ben integrats amb l’habitatge i amb els 
espais oberts. Per tal de no tenir duplicitat d’instal�lacions i serveis innecessaris, 
seria recomanable evitar la concentració d’equipaments. 

S’haurien de renovar les infraestructures que poguessin estar en mal estat o 
resultar insuficients, com ara són les clavegueres, il�luminació, instal�lacions de 
fils elèctrics i telefònics. 

Resultaria positiu, preveure la instal�lació de contenidors, per tal d’evitar que la 
gent deixés les bosses d’escombraries al carrer. 

 

d) Comunicació. 

El barri hauria de poder obrir-se a la resta de la ciutat de Barcelona com ha fet 
tradicionalment, millorant d’aquesta manera, l’accés cap al seu interior. 

Degut a l’estretor dels carrers del barri i per evitar possibles conflictes amb els 
vianants, resultaria preferible que el tràfic rodat circulés per les vies noves o 
per les vies antigues poc significatives. 

Els  vianants haurien de tenir preferència en la circulació respecte els vehicles, 
la qual cosa no vol dir que no es pogués simultaniejar el tràfic entre vehicles i 
vianants. 

El nou pla hauria de preveure la reserva d’espai urbà per a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies pels comerços. Seria imprescindible per tal de no 
crear conflictes, i mantenir d’aquesta manera rica l’activitat comercial. 

Pel que fa a l’estacionament, donaria millor resultat dividir l’espai per estacionar 
en molts espais de petites dimensions. 

A més, s’hauria d’intentar que aquests espais, a diferents hores del dia, 
servissin a diferents tipus d’usuaris. Per exemple, en dies laborables servissin 
per la gent que va al mercat, i en dies festius pels que van als museus.  

Per tal de reduir la circulació, resultaria recomanable situar els llocs 
d’estacionament en les entrades al barri. 

Una altra solució per descongestionar el tràfic podria ser la connexió entre sí 
dels diferents estacionaments subterranis. 
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e) Espai Urbà. 

Resulta evident que una de les principals mancances al barri, és la falta d’espai 
urbà a l’aire lliure per esbarjo dels veïns, i especialment per nens i persones 
grans. Per tant, el primer que caldria fer es crear nous espais públics i millorar 
la qualitat dels existents. 

També s’haurien d’intentar explotar les qualitats del barri per fer-lo atractiu 
pels ciutadans, remodelant l’entorn dels edificis, monuments i espais urbans, 
donant-los el protagonisme que serveixi per millorar la definició de l’espai urbà, 
i evitar que l’espai urbà quedi desfigurat per ser resultat únicament de les 
exigències de l’edificació. 

El nou pla d’ordenació hauria de preveure la creació de places veïnals 
tranquil�les situades bàsicament en la part posterior, i no sobre els carrers 
principals. 

Respecte l’amplada dels carrers principals, s’hauria de renunciar al seu 
eixamplament, no solsament per la seva inviabilitat, sinó també perquè 
l’amplada actual és bona per l’activitat comercial dels carrers. 

El nou espai urbà que s’obrís hauria de ser assolellat, no solsament perquè les 
persones disfrutessin directament del sol, sinó perquè el sol és un bon 
sanejador del propi espai, donant unes bones condicions higièniques. 

Per tal de millorar la regulació de l’estacionament en els carrers estrets, la 
millor opció seria pavimentar aquests carrers sense voravies, principalment per 
pilons de pedra o ferro. 

És evident que la identitat del districte es concentra sobre determinats espais 
urbans que són els que principalment li donen caràcter. Per tant, en el nou 
planejament, s’haurien de ressaltar els principals focus urbans que donen més 
caràcter al barri, com ara poden ser la Plaça del Pedró o Bonsuccés, o carrers 
com Hospital, o del Carme. 

Les solucions que es prenguin per urbanitzar haurien de ser senzilles, de fàcil 
gestió i cost normal. Tampoc resultaria recomanable fer un planejament que 
exigís uns alts costos de manteniment. 

Les terrasses de bars i restaurants són un agradable i animat lloc d’estada si 
estan ben situades. Degut al soroll que poguessin ocasionar a veïns, seria millor 
que es situessin en placetes i racons de les zones comercials, evitant així la 
seva incorporació dins de l’entorn tranquil de l’habitatge. 
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f) Edificació. 

Al ser la quasi totalitat de l’edificació del Raval de construcció antiga i poc 
renovada, s’haurien de crear unes condicions urbanístiques que propiciessin la 
rehabilitació dels habitatges, ja que en molts casos el seu estat fan encara 
aconsellable la seva conservació. Tanmateix, s’hauria de preveure augmentar la 
qualitat de l’entorn de les edificacions que es volguessin reformar, en quant a la 
millora de l’accessibilitat, dotació d’equipaments, i a la urbanització de l’espai 
urbà. 

Així mateix, el pla també hauria de preveure actuacions de renovació total en 
les zones on l’actual edificació és irrecuperable. 

Al ser difícil la realització de reparcel�lacions, és important que els solars 
resultants de la nova ordenació fossin fàcilment edificables, sense produir-se 
solars-retall de difícil edificació. 

En els punts on l’activitat econòmica funciona bé, no seria convenient una 
actuació radical que afectés un gran número de finques, ja que és un dels 
millors símptomes de que la ciutat té bona salut. 

La nova ordenació hauria d’evitar també els possibles conflictes que es 
poguessin produir al combinar en un mateix edifici, habitatge i estacionament. 

Les afectacions que impliquessin a petites però importants parts de moltes 
finques no serien tampoc recomanables, ja que una afectació d’aquest tipus 
gairebé mai no aconsegueix els seus objectius, i en canvi provoca racons no 
aprofitables. 

Per tal de conservar el caràcter de l’entorn seria fonamental controlar el 
tractament que se li dóna a les façanes, a través de la normativa del 
planejament. D’aquesta manera, es podria assegurar que les façanes dels 
edificis que es projecten s’adeqüessin a les circumstàncies de l’ambient.  

Per últim, caldria dir que no s’hauria de permetre que els edificis de nova 
ordenació sobrepassessin l’alçada dels edificis existents.  
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3.2.3. Descripció i justificació de l’ordenació pro posta 
 

L’ordenació territorial que proposa el pla es basa principalment en les següents 
operacions: 

Mantenir i rehabilitar les zones interiors del barri més importants, com ara 
poden ser els carrers perpendiculars a les Rambles: Tallers, Carme, Hospital, 
Sant Pau i Arc del Teatre, i els conjunts de carrers amb edificació homogènia 
oberts al segle XIX com són els carrers: Nou de la Rambla, Unió i Marqués de 
Barberà, Mendizàbal i l’eixample del Carme. L’interès de rehabilitar i urbanitzar 
aquest espai radica en que aquest teixit urbà determina en gran part el caràcter 
identificatiu del sector. 

El conjunt del carrers Carme, Hospital i Sant Pau tenen una estructura en forma 
de “Z” i es poden considerar com els carrers amb major activitat comercial del 
districte. La importància de l’activitat comercial que es genera en aquests 
carrers obliga a preveure un determinat horari que es destini exclusivament per 
a ús peatonal. Això exigeix un pavimentat sense voravies, i assegurar que per 
altres camins s’accepti el transport rodat, ja que són actualment aquests 
carrers els que suporten el principal tràfic. 

En els carrers Nou de la Rambla, Unió i Marqués de Barberà on l’activitat 
comercial és molt inferior als anteriorment nombrats resulta més aconsellable 
mantenir les característiques de la seva actual urbanització diferenciant entre 
calçada i voravia. 

Per tal de reservar els carrers del Carme, Hospital i Sant Pau pel pas exclusiu 
de vianants es preveu formar un sistema d’accés rodat i comunicació format 
pels carrers Nou de la Rambla, Riera Alta, Peu de la Creu i Pintor Fortuny, i com 
enllaç entre ells un recorregut de nou traçat coincident amb les afectacions 
produïdes per l’antic traçat de l’Avinguda de Garcia Morato. 

Aprofitant que molts edificis no estan alineats amb l’antiga Avinguda Garcia 
Morato i que la majoria són de propietat pública, el pla preveu transformar 
aquesta via en un parc urbà articulat en una sèrie d’espais enjardinats amb 
equipaments pels veïns. 

L’obertura de l’eix de la Riera Alta amb Peu de la Creu només requereix de  
l’eixamplament del carrer. Mentre que el pas d’enllaç entre els carrers Nou de la 
Rambla i Peu de la Creu necessita d’una seqüència d’espais oberts que creïn un 
recorregut de pas fàcilment llegible i sigui un element vertebrador pel districte 
de cara a la seva rehabilitació i modernització. 

Aquest nou espai viari no ha de tenir només la funció de via circulatòria, sinó 
que ha de funcionar també com un espai per l’estacionament de vehicles. Els 
nous aparcaments previstos seran principalment soterranis, degut a que les  
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característiques de parcel�lació i edificació existents fan pràcticament 
impossible la construcció d’aparcaments en els edificis de nova construcció.  

Per tal de facilitar el seu ús i descongestionar les vies, s’intentarà connectar 
entre sí els diferents aparcaments subterranis, com són el cas dels aparcaments 
situats entre la Plaça de Castella i la Plaça de Gardunya, i els situats entre els 
carrers Peu de la Creu i Nou de la Rambla. 

Encara que es creï un nou sistema viari, és necessari millorar també la 
comunicació del Raval amb la resta de la ciutat. Per això, el nou pla preveu la 
creació de noves àrees de servei perimetral que admetin operacions de càrrega 
i descàrrega, la ubicació de parades de taxi, i l’accés a aparcaments sense la 
necessitat que els vehicles penetrin a l’interior del districte.  

El nou pla contempla la transformació de la via central d’accés en un eix 
vertebrador compost fonamentalment per 4 espais: 

- Dues places en els extrems d’aquest eix, on el caràcter preferent serà 
peatonal, provistes també d’estacionaments subterranis. En la plaça 
superior (prop de Peu de la Creu) es construiran edificis destinats a 
promoció pública d’habitatges; en el front superior es mantindrà l’edificació 
antiga, mentre que en el front inferior es renovarà totalment. En la plaça 
inferior, junt al carrer Nou de la Rambla tota l’edificació serà de nova planta.  

- Dues vies amb una amplada d’11 metres entre façanes que enllaçaran 
aquestes places amb un espai lliure obert. El resultat serà similar als carrers 
de l’Eixample permetent el doble carril de circulació en cada sentit. Els 
solars que venen a parar a aquestes vies seran també destinats a promoció 
pública d’habitatge. 

Pel que fa al conjunt format per la Casa de la Caritat, la Casa de la Misericòrdia 
i el Convent dels Àngels es preveu una gran operació de remodelació que 
inclogui la rehabilitació de l’edificació per a equipaments comunitaris. 

En el mercat de la Boqueria es preveu una remodelació total que inclouria les 
tasques de completar la plaça porticada, la creació d’un espai lliure entre Les 
Rambles i el Mercat, la creació de carrerons i galeries on poder-hi instal�lar 
comerços, la creació d’un pati posterior de servei al mercat, integrar el Palau de 
la Virreina, i crear la Plaça de les Pageses. 

En els terrenys a l’entorn de l’Església de Sant Pau del Camp, al ser propietat 
de l’Ajuntament, es preveu la urbanització d’un parc, on seria possible la seva 
entrada des del Paral�lel. El parc limitaria amb el carrer Sant Pau i Nou de la 
Rambla creant un espai lliure de dimensions considerables. El parc podria servir 
a més com a zona d’esbarjo al grup escolar Collaso i Gil. 
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Es preveu també la creació de nombrosos jardins escampats per tot el sector 
permitent així dotar a la població de petits espais d’esbarjo a l’aire lliure. Els 
més importants serien: 

- Jardí de Montalegre, localitzat al costat de la Casa de la Misericòrdia. 

- Jardí de Valldonzella, que pot actuar com a pòrtic del conjunt de la Casa de 
la Caritat i donar relleu al edifici del Dispensari Antituberculós. 

- Jardí de les Fàbriques, situat en l’interior de l’illa limitada pels carrers Sant 
Pacià, Riereta, Sta. Elena, i Carretes. 

- Jardí de l’Om, en l’illa compresa pels carrers Nou de la Rambla, Arc del 
Teatre i Om. 

- Jardí de les Arrepentides, aprofitant una finca ocupada anteriorment pel 
quarter de la policia. 

- Jardí del Pedró, deixant exenta l’Església de Sant Llàtzer. 

 

Per tal de millorar els recorreguts a peu, es preveu la creació de passos 
estructurants com ara són: 

- Pas de la Plaça Castella al carrer Montalegre, a través d’una galeria que 
travessa la planta baixa d’un edifici d’oficines. 

- Pas del carrer d’en Roig al convent dels Àngels, on es reforça l’antic 
recorregut que enllaça la part inferior amb la superior del districte. 

- Finalització de l’obertura del Passatge dels Elisabets, permetent el pas de la 
Casa de la Misericòrdia a la Plaça de la Boqueria. 

- Finalització de l’obertura del carrer Arrepentides, permetent l’enllaç entre 
l’entorn de l’església de Sant Agustí i el Palau Güell. 

 

En resum, d’entre totes les actuacions que el pla proposa, tal i com veurem en 
els apartats que precedeixen, són moltes les que s’han fet o que actualment 
s’estan duent a terme. Moltes d’elles, com és el cas de la Rambla del Raval, han 
resultat difícils d’assolir, modificant-se vàries vegades respecte el seu projecte 
original. Però el que és realment important, i que va aconseguir el Pla Especial 
de Reforma Interior del Raval, amb la seva aprovació l’any 1985, és la reserva i 
l’alliberament de sòl, per tal de poder portar a terme un seguit d’operacions 
urbanístiques demandades per la població resident i que resulten necessàries 
per millorar la qualitat de vida en el barri.


