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Es planteja que MDP continuí conservant un paper primordial en la estructuració del barri, sense 
que això signifiqui necessariament que hagi de suportar una gran pressió del trànsit rodat de pas 
que podria justificar una ampliació del carrer en el front de l’illa de Plus-Ultra.

Sistema d’espais lliures públics (clau 6b): s’incrementa en 640m2 per tal de qualificar dos espais 
de relació vinculats al conjunt edificat i la plaça de la Marina, entre els carrers de la Foneria i Aviador 
Duran.  

L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ILLA DE LA BARRIADA DE PLUS UL-
TRA-LA VINYA, DE BARCELONA, HA ESTAT PROMOGUT I TRAMÈS PER L’AJUNTAMENT. 

La modificació de PGM té per objecte mantenir, rehabilitar i posar en valor la barriada Plus Ultra-la Vinya. I com a conseqüència, canviar alguns aspec-
tes de l’ordenació, reduir la secció prevista del carrer Mare de Déu del Port i, en general, racionalitzar l’execució del Pla i de les despeses derivades.

OBJECTE

La superfície de l’àmbit de planejament és de 23.009m2 i de 7.175m2 l’àmbit d’intervenció “Plus Ultra”.

La proposta té la voluntat essencial de resoldre les qüestions d’incoherència derivades del plane-
jament aprovat definitivament l’any 2006 sobre la mateixa illa. Es planteja per tal d’evitar una mu-
tilació d’una barriada centenària. Oasi de resistència a la transformació enmig de les volumetries 
bastides dels anys 60 a 80 del segle passat. Un conjunt identificable i amb identitat poblacional 
i urbana. 

Els objectius bàsics de la modificació són:
 -Ajustar la xarxa viària prevista al PGM
 -Nova lectura de la funcionalitat del carrer Mare de Déu del Port
 -Identificar la peça urbana Plus-Ultra per la seva singularitat, que cal conservar pel que 
suposa de memòria històrica de la formació del barri de la Marina de Port. 
 -Classificar la totalitat de les edificacions de tota l’illa de sòl urbà consolidad i facilitar 
el desenvolupament directe pels particulars. 
 -Ajustar la despesa de desenvolupament del Pla per facilitar l’execució de les actua-
cions i l’abast de les intervencions. 

-1935. Afeccions viàries procedents del Pro-
jecte d’urbanització en la zona limitada pel 
carrer de les Corts Catalanes, Exposició de 
Barcelona, Cementiri Sud-Oest, Port Franc i 
l’Hospitalet de Llobregat. 

-1976. PGM. Model de substitució dels habi-
tatges originaris per a l’illa tancada (clau 13b), 
i la secció del carrer Mare de  Déu de Port en 
vint metres d’amplada. 

-2006. MPGM. Evitar parcialment la desapari-
ció del conjunt edificat conegut com la barria-
da Plus-Ultra, i el manteniment d’una secció 
de setze metres del carrer MDP.  

ANTECEDENTS

-2000. Pla Especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic Històric Artístic de la Ciutat de 
Barcelona. Definició del conjunt: “els edificis 
del conjunt són enderrocables prèvia realitza-
ció d’un aixecament planimètric -que inclogui 
detalls-, fotogràfic, i d’una memòria històrica 
i constructiu-arquitectònica que completi les 
dades existents en aquest projecte de Revisió 
del Catàleg”. 

Sistema edificatori (clau 15-pu): zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria. La clau 
permet la preservació ambiental i funcional: casetes unifamiliars amb patis posteriors i anteriors, o 
altres solucions que enriqueixen la seccio dels carrers. 

Reduir la vialitat està justificada des de la voluntat de mantenir el teixit urbà d’origen. 

QUÈ proposa la nova normativa d’ordenació actual?

CALIFICACIÓ URBANÍSTICA

 

S’admet :

Habitatge. Plurifamiliar i apartaments. S’admet l’habitatge unifamiliar sense restriccions.

Residencial. S’admet.

Comercial. S’admet.

Sanitari. S’admet.

Recreatiu. S’admet.

Esportiu. S’admet.

Esportiu. S’admet.

Religiós i cultural. S’admet.

Oficines. S’admet.

Indústria. S’admeten exclusivament les indústries de categoria primera en situació 1ª a,1ª b, 2ª a,2ª b

USOS

1a categoria: Activitat admesa en promiscuïtat amb l’habitatge.
 La primera categoria comprèn aquelles activitats no molestes per 
a l’habitatge i es refereix a les de caràcter individual o familiar que utilitzin 
màquines o aparells moguts a mà o motors de potències inferiors a 1 kW 
cadascun.

1ª a:  a.En planta pis d’edifici d’habitatges i en plantes inferiors 
d’aquests amb accés a través d’espais comunitaris.
 b.En planta pis d’edifici no classificat com a industrial o sense 
habitatges.

1ª b a.En plantes baixes o inferiors, fins a la profunditat edificable 
d’edifici amb habitatge i amb accés exclusiu i independent.
 b.En planta baixa o inferior d’edifici no industrial, no destinat a ús 
d’habitatge i amb accés exclusiu directe immediat des de la via pública.
 c.En planta baixa o inferior d’edifici no industrial no immediat a la 
via pública, no inclòs als casos a. i b. i amb accés independent des de la via 
pública.

2ª a a.En plantes baixes o inferiors, fins a la profunditat edificable 
d’edifici amb habitatge i amb accés exclusiu i independent.
 b.En planta baixa o inferior d’edifici no industrial, no destinat a ús 
d’habitatge i amb accés exclusiu directe immediat des de la via pública.
 c.En planta baixa o inferior d’edifici no industrial no immediat a la 
via pública, no inclòs als casos a. i b. i amb accés independent des de la via 
pública.

NO S’ADMET: 
El tractament de la façana mitjançant elements o materials aliens a la configu-
ració ambiental i estètica actual del conjunt del carrer.
Les cobertes inclinades

CONDICIONS ESTÈTIQUES

El nombre màxim d’habitatges per parcel∙la no superarà el nombre de dividir 
el sostre admès pel mòdul de 80m2.

DENSITAT

Places d’aparcament: A efectes de mantenir la configuració física del barri, 
s’allibera de l’obligatorietat de reservar places d’aparcament.

APARCAMENT

COMPOSICIÓ DE FAÇANA
“En cas d’agrupació de parcel·les o actuació simultània en parcel·les con-
tigüe, la composició de façana reflectirà el ritme de l’antiga estructura par-
cel·laria”
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Agrupació: Subdivisió:

94 m2

sup.total= 191 m2

 sup.total= 219 m2

 sup.total > 70 m2

 sup.total < 200 m2

125 m2

62 m2

63 m2

97 m2

6 m

màx. 2 parcel·les

amplada mínima 
front de parcel·la 

el front a dos carrers 
es mantindrà

94 m2

sup.total= 191 m2

 sup.total= 219 m2

 sup.total > 70 m2

 sup.total < 200 m2

125 m2

62 m2

63 m2

97 m2

6 m

màx. 2 parcel·les

amplada mínima 
front de parcel·la 

el front a dos carrers 
es mantindrà

94 m2

sup.total= 191 m2

 sup.total= 219 m2

 sup.total > 70 m2

 sup.total < 200 m2

125 m2

62 m2

63 m2

97 m2

6 m

màx. 2 parcel·les

amplada mínima 
front de parcel·la 

el front a dos carrers 
es mantindrà

94 m2

sup.total= 191 m2

 sup.total= 219 m2

 sup.total > 70 m2

 sup.total < 200 m2

125 m2

62 m2

63 m2

97 m2

6 m

màx. 2 parcel·les

amplada mínima 
front de parcel·la 

el front a dos carrers 
es mantindrà

PARCEL·LACIÓ

SECCIÓ VOLUMÈTRICACOM POT EVOLUCIONAR LA TIPOLOGIA EDIFICATORIA?

Ha quedat demostrat que la situació del barri tal com està no serà per gaires anys més sostinible. Un dels 
punts potents a actuar és la franja de Plus Ultra que limita amb el carrer Mare de Déu de Port. Aquesta 
franja la denominarem com Franja A, quedant al centre la Franja B i a l’interior d’illa la Franja C.
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Modificació Puntual 
MPGM 2006 (2014)
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Origen Actualitat

El conjunt de cases va començar a ser construït a partir de 1925 pels 
hereus de Trinitat Cuyàs baix la denominació de “Camp de Port”. En el seu 
moment, el barri va sorgir sense cap projecte d’urbanització aprovat, les 
cases es van construir segons les condicions administratives que es van 
determinar, una casa de planta baixa amb jardí posterior, un permís que no 
implicava el reconeixement de la urbanització i la casa podia quedar afecta-
da sense indemnització per qualsevol reforma posterior.

A finals de la dècada va passar a dir-se Plus Ultra, en record de l’avió que 
va fer el vol transatlàntic Sevilla-Buenos Aires l’any 1926. Aquest avió el van 
pilotar els aviadors Ramon Franco, Julio Ruiz de Alda i Juan Manuel Duran, 
que més endavant van donar nom als tres carrers de l’interior del barri.

El canal de la Infanta es va cobrir per tal de facilitar l’eixamplament del ca-
rrer de la Mare de Déu de Port, fins a l’amplada que té actualment. 

La barriada estava situada entre 
el canal de l’Infanta a l’oest (avui 
Mare de Déu de Port), el traçat 
del carrilet dels Ferrocarrils Ca-
talans a l’est, al nord el camí 
del Pont del Gossos (avui carrer 
aviador Duran) i al sud els acces-
sos a les vinyes dels costers de 
Montjuïc (avui carrer Alts Forns). 

Durant la guerra, un atac a la fàbrica “Industrias Mecánicas” va afectar 
directament a la barriada del Plus Ultra. Una bomba que va caure i no va 
explotar va provocar que la barriada rebés un impacte molt fort a causa de 
l’onada expansiva, que va produïr l’enfonsament de diverses cases i van 
quedar penjades sota de la runa les persones que hi havia a dins. 

1940

Antigament la barriada estava envoltada per camps de conreu, majoritaria-
ment vinyes. És per això que el barri fa 31 anys va recuperar la seva pròpia 
Festa Major, la trepitjada de la vinya. La festa dura tres dies i recorda el 
temps en què al barri hi havia vinyes i els nens trepitjaven el raïm després 
de la verema. 

1985
2000

1976
 PGM

2006 
MPGM

Sobre aquesta illa gravitava una afectació des dels anys 30 per eixampla-
ment del carrer de Mare de Déu de Port, que havia de passar a tenir una 
amplada de 20 metres.

L’objectiu era tancar illes segons l’alineació del vial (amb clau 13a: den-
sificació urbana intensiva), deixant l’edificació a l’exterior i un pati d’illa a 
l’interior (privat). Tot el que no quadrava amb aquesta ordenació havia de 
desapareixer, és així que tota la barriada de Plus Ultra havia de ser enderro-
cada, per a la seva reparcel·lació i reordenació.

La múltiple subdivisió de parcel·les i propietaris no va fer possible l’actua-
ció, era un procés de gestió de gran complexitat per l’alta ocupació dels 
habitatges unifamiliars quedant així intacte la barriada fins avui dia. 

Recuperació festa tradicional
Nivell Protecció D

 Bé d’Interés Documental

Es redueix l’amplada del carrer Mare de Déu de Port, permetent la conser-
vació d’una part important de les cases. L’interior d’illa es qualifica amb 
clau 15 (Zona de conservació de l’estructura urbana edificatòria). Aquest 
pla va donar prioritat a mantenir el caràcter tradicional de les casetes dels 
carrers de la barriada, tot i així la franja exterior de cases amb contacte 
amb el carrer havia de ser substituida per una nova tipologia edificatòria de 
casetes en filera,  de PB+2.

Aquest eixamplament del vial responia a la voluntat de mantenir la funciona-
litat viària prevista en el PGM, encara que l’ordenació havia estat clarament 
modificada.

La construcció d’habitatges en règim de protecció amb tipologia unifamiliar 
en filera no resulta molt adient per a aquest tipus de promoció, tot i ser 
una alternativa que va ser incorporada per adequar-se al model unifamiliar 
preexistent en el conjunt.

En la present proposta es valora l’interès històric que pot tenir la conserva-
ció d’una de les poques peces d’urbanització original que s’han conservat 
en un entorn tant transformat: la tipologia amb casetes unifamiliars de baixa 
densitat, la traça coberta del  canal de la Infanta, la riera del Pont del Gos-
sos, la carretera de Port i el traçat dels desapareguts Ferrocarrils Catalans.

Redueix les afectacions a les mínimes necessàries per al bon funcionament 
del barri i fixant una ordenació de desenvolupament directe que doni la 
plena iniciativa als particulars per a l’actuació dins les seves finques i poder 
gaudir, si fos el cas, de les ajudes que es puguin formular des de programes 
estratègics per a la millora del barri.

2015. Ajuts a la rehabilitació d’edificis. 

1983


