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Paraules clau: Interiors d’illa, zones verdes, jardins, espais 
lliures, espais públics

La forma en què actualment veiem l’Eixample de Barcelona no 
és la que va ser ideada originàriament. No ens la podríem ima-
ginar, ja que actualment potser la titllaríem d’utopia. Plena de 
grans avingudes verdes, amb molta menys població i, és clar, 
sense tantes edificacions.

Ildefons Cerdà, ideòleg de l’Eixample barceloní, amb una ment 
higienista ja va pensar, en la seva època, el que la societat actual 
busca amb avidesa: els espais verds i lliures d’edificacions. Se’ns 
va posar en safata allò que tant anhelem avui i que tan de pressa 
va fer desaparèixer l’especulació immobiliària.

No és estrany que ara es busqui a correcuita tants espais verds, i 
se’n puguin urbanitzar tan pocs, atès que no hi ha espai a la ciu-
tat. Però si ens fixem en les idees passades, ens podem adonar 
de petits espais que de mica en mica poden arribar a augmentar 
les zones verdes: els jardins en interiors d’illa.

A l'Eixample de la Ciutat Comtal, endinsant-nos per estrets pas-
satges amagats, trobarem petits oasis que et transmetran calma 
i aire fresc, aïllant-nos del soroll de la ciutat i del trànsit urbà. 
Aquests espais, molt desconeguts i que tant ens aporten, poden 
ser la nova aposta per crear una ciutat més sostenible i amb més 
aire fresc.

Resum

La forma en que actualmente vemos el Eixample de Barcelona 
no es la que fue ideada originalmente. No nos la podríamos ima-
ginar, ya que actualmente quizás la tacharíamos de utopía. Llena 
de grandes avenidas verdes, con mucha menos población y, por 
supuesto, sin tantas edificaciones.

Ildefons Cerdà, ideólogo del ensanche barcelonés, con una men-
te higienista ya pensó, en su época, lo que la sociedad actual 
busca con avidez: los espacios verdes y libres de edificaciones. 
Se nos puso en bandeja lo que tanto anhelamos hoy y que tan 
deprisa hizo desaparecer la especulación inmobiliaria.

No es extraño que ahora se busque tan deprisa tantos espacios 
verdes, y se puedan urbanizar tan pocos, dado que no hay es-
pacio en la ciudad. Pero si nos fijamos en las ideas pasadas, nos 
podemos dar cuenta de pequeños espacios que paulatinamente 
pueden llegar a aumentar las zonas verdes: los jardines en inte-
riores de manzana.

En el Ensanche de la Ciudad Condal, adentrandónos por estre-
chos pasajes escondidios, econtraremos pequeños oasis que 
nos transmitiran calma y aire fresco, aislándonos del ruido de la 
ciudad y del tráfico urbano. Estos espacios, muy desconocidos y 
que tanto nos aportan, pueden ser la nueva apuesta para crear 
una ciudad más sostenible y con más respiro.

The way we currently see the Eixample of Barcelona is not what 
it was originally devised. We could not imagine it, because today 
perhaps we would call it utopia. Full of large green avenues, with 
much less population and, of course, without so many buildings.

Ildefons Cerdà, the ideologist from Barcelona’s expansion, with 
an hygienic mind, already thought, in his time, what today’s so-
ciety is looking for so quickly: green spaces and free zones of 
buildings. We had what we long for today and how fast it made 
real estate speculation disappear.

It is not surprising that so many green spaces are now being 
sought so quickly, and so few can be developed, bacause there 
is no space in the city. But if we look at past ideas, we can realize 
small spaces that can gradually increase green areas: interior 
gardens in blocks.

In the  Eixample of Barcelona, entering through narrow hidden 
passages, we will find small oases that will transmit calm and 
fresh air, isolating us from the noise of the city and urban traffic. 
These spaces, very unknown and that contribute so much to us, 
can be the new bet to create a more sustainable city with more 
respite.

Resumen Abstract

Palabras clave: Interiores de manzana, zonas verdes, jardines, 
espacios libres, espacios públicos

Key words: Interior blocks, green zones, gardens, free spaces, 
public spaces
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Justificació i metodologia

1. Justificació i metodologia

1.1 Motivació i objectius

Durant la meva estada a la universitat he après com la ciutat 
de Barcelona s’ha anat formant al llarg dels anys, quins són els 
diferents teixits1 que la componen, quins van ser pensats com 
a carrers principals i quins han acabat sent estructurants. Se’ns 
explica com està organitzada la ciutat i quins són els elements 
que la componen, però poques vegades ens arriba com i de qui-
na manera s’ha anat formant.

Vaig començar la carrera d’arquitectura passejant per la meva 
ciutat, descobrint coses en què mai m’hi havia fixat i he acabat 
l’últim curs descobrint fins a l’últim detall de la seva basant més 
constructiva. No sempre he tingut assignatures que ens han fet 
projectar a Barcelona, però sí que en totes elles sempre hem ha-
gut d’analitzar, en primer lloc, l’entorn i, per poc que em proposi 
recordar tots els plànols que he fet, segur que no he traçat tots 
els elements que componen la ciutat.

En tota la meva trajectòria a l’Escola d’Arquitectura no he loca-
litzat en cap plànol uns elements, que ara considero imprescin-
dibles, com són els jardins en interiors d'illa, i no ha estat fins 
aquest últim any que m’he adonat de la importància que pot 
tenir en un futur molt pròxim. Això ha succeït gràcies a les pràc-
tiques que he dut a terme al Departament d’Interiors d’Illa del 
Districte de l’Eixample a l’Ajuntament de Barcelona. Des del no-
vembre he anat aprenent quant són d’importants aquests es-
pais i, alhora, que difícils són de formalitzar i quant de temps es 
triga en la inauguració d’un d’ells.

A diferència de les superilles, ara en boca de tothom, els jardins 
d’interior d’illa són petits oasis en mig de la ciutat, aïllats del 
trànsit i del soroll urbà, espais reservats on poder desconnectar, 
i fins i tot en alguns casos, transportar-nos lluny de la ciutat fins 
a una petita plaça d’un poble.

Aquests espais dels quals en sabia l’existència, però que tot just 
acabo de descobrir-ne la importància seran el motor d’aquest 
treball d’investigació, atès que se’n sap molt del conjunt i de la 
seva història teòrica, però no es té un coneixement exhaustiu 
del perquè ni del com de la seva formalització.

Com s’han creat aquests jardins d’interior d’illa? Quins han estat 
els motius de la seva formació? S’han seguit unes pautes? Tots 
aquests espais s’han creat de la mateixa manera? Segueixen 
tots el mateix patró? Estan localitzats de manera estratègica? Hi 
ha un projecte per la formació de futurs jardins en els interiors 
d’illa? Existeixen llocs d’oportunitat?

Totes aquestes preguntes que a mi m’han anat sorgint durant 
aquests mesos, es veuran resoltes en aquest treball d’investi-
gació, ja que s'hi analitza el planejament1 de cada un dels 45 
jardins d’interior d’illa que hi ha actualment al districte de l’Ei-
xample de Barcelona.

1_ Pàg. 34.1_ Pàg. 34. Apartat de llistats. Conceptes Complementaris.
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Justificació i metodologia

1.2 Metodologia

La voluntat d’aquest treball d’investigació és l’estudi de com 
s’han anat creant els jardins d’interiors d’illa de l’Eixample de 
Barcelona. Tots ells es regeixen per les normatives urbanísti-
ques, i es basen en els planejaments dels quals parteixen, i que 
moltes vegades comparteixen.

Per això aquest procés d’investigació consistirà a localitzar tots 
els interiors d’illa del districte de l’Eixample, i examinar en de-
tall cada un dels planejaments1 dels quals parteixen. D’aquests, 
se n’extraurà el procediment amb el qual s’han format, la data 
de creació i diferents informacions que ens permetran compa-
rar-los, elaborant, així, una classificació amb diferents criteris 
per descobrir quines tendències hi ha hagut al llarg dels anys. 
Tot això ens ajudarà, també, a descobrir quines han estat les 
tipologies de parcel·les en les quals s’han acabat localitzant 
aquests jardins i si segueixen algun patró comú que ens permeti 
entreveure les intencions inicials de l'ideòleg.

D’aquests casos d’estudi es detallaran exhaustivament tants 
com mètodes de gestió i creació de jardins en interiors d’illa es 
puguin detectar.

Al llarg de tot el treball, es mostren pànols on s'hi pot veure 
l'evolució dels resultats, així com un mapa general que contin-
drà tota la informació cercada que s'ha utilitzat per la confecció 
d'aquest anàlisi.

Finalment s’elaborarà diferents plànols amb intencions de fu-
tur tenint en compte les característiques que al llarg del treball 
s’hauran anat trobant, creant així un petit inici de projecte per a 
la creació de futurs jardins en interiors d’illa de l’Eixample. Fig. 1. Jardins d’interior d’illa del districte de l’Eixample.

1_ Planejaments:1_ Planejaments: Extrets del PIU2.
2_ Pàg. 34.2_ Pàg. 34. Apartat de llistats. Abreviacions.
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Introducció

2. Introducció

La ciutat de Barcelona ha estat i s’espera que sempre sigui una 
ciutat de referència per molts aspectes, però sobretot urbanís-
ticament parlant. La creació de l’Eixample va marcar un abans i 
un després en la manera de pensar les ciutats i l’urbanisme en 
general. La ciutat que ara veiem, però, no és la que tenia present 
l’urbanista Ildefons Cerdà1, ferm defensor del moviment higie-
nista2 regit per la dotació de llum natural i ventilació a qualsevol 
habitatge.

Cerdà partia d’una ordenació d’illes amb carrers paral·lels i per-
pendiculars al mar, orientant-se de manera idònia. Inicialment 
cada illa es componia de dues línies d’habitatges amb un espai 
lliure entremig, creant així llargs jardins que travessaven carrers. 
Aquesta disposició va durar ben poc, ja que es van anar ocupant 
les plantes baixes posteriors amb petites indústries o tallers, fins 
que, al final, l’especulació immobiliària va acabar fent tancar els 
dos laterals, deixant així una illa tancada amb quatre costats i un 
espai a l’interior majoritàriament edificat.

L’any 1996, amb la creació de ProEixample3 es va promoure la 
recuperació dels interiors d’illa inicialment pensats per Cerdà. 
Se centrava en la renovació i regeneració de l’espai urbà, així 
com la creació de nous equipaments. Es volia aconseguir interi-
ors d’illa per a l’ús públic, més zones verdes i espais d’estada que 
s’evadissin del soroll de la ciutat. L’empresa va tancar, però afor-
tunadament aquesta missió va continuar de la mà de l’Ajunta-
ment de Barcelona, fins arribar actualment a 45 interiors d’illa.

L’urbanisme sempre va lligat a la lentitud, ja que l’envergadura 
dels projectes no fa possible la seva rapidesa. Per això la recupe-
ració d’un interior d’illa no depèn d’un factor només, sinó que 
han de succeir certes accions per poder dur-lo a terme. La cre-
ació de cada interior d’illa és diferent, tot i basar-se amb la ma-
teixa normativa, no tots depenen d’un propietari només i això 
suma molts processos que van dificultant la seva formalització, 
entre altres coses. Generalment s’ha d’esperar a la petició d’un  
ens privat per poder fer alguna intervenció particular i d’aquí, 
a partir de les NU4, arribar la cessió de la porció d’interior d’illa 
corresponent o, depenent de l’envergadura, arribar a la creació 
i cessió d’un interior d’illa.

En les següents pàgines es veurà un repàs dels inicis d’aquest 
projecte, tot explicant alguna normativa base de la creació dels 
jardins, objecte d’aquest treball, i s’exposaran tots els espais pú-
blics dels quals disposa actualment el districte de l’Eixample, per 
arribar a identificar, si existeix, una manera de fer característica 
que els ha unit al llarg de tots aquests anys.

Fig. 2. Visió del Pla Cerdà.

1_ Ildefons Cerdà. Enginyer, urbanista i polític, autor de la Teoria Ge-
neral de la Urbanización, obra que el va dur a ser considerat un dels 
fundadors de l’urbanisme modern.
2_ Pàg. 34. Apartat de llistats. Conceptes Complementaris.
3_ Pàg. 10. Apartat d’Història. ProEixample un nou inici.
4_ Pàg. 34. Apartat de llistats. Abreviacions
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Història de l’Eixample

3. Història de l’Eixample

A principis del segle XIX, la ciutat de Barcelona era un territori 
castigat per malalties com la còlera o la febre groga¹, i els carre-
rons estrets i bruts, les cases sense ventilació i la pobresa que hi 
havia en aquell moment no facilitava la seva extinció.

Els 6 kilòmetres de muralla que encerclaven la ciutat, que tants 
atacs i setges van resistir, feien impossible la seva expansió, no 
només fruit de la necessitat de fer evolucionar la ciutat cap a 
un territori molt més higiènic i no tant atapeït, sinó també per 
el constant augment demogràfic. L’any 1802 la ciutat comptava 
amb 83.000 habitants i trenta-dos anys després, el 1850, ja n'hi 
havia 187.000, i no haver engrandit el territori.

Amb ganes de revertir aquella situació ja insostenible, l’Ajunta-
ment de Barcelona va promoure un concurs per tal de cercar els 
avantatges que suposaria l’enderroc de les muralles de la ciu-
tat. Aquest fet va ser l’inici del canvi, que va portar la ciutat de 
Barcelona a la que actualment podem gaudir. El concurs el va 
guanyar el metge i higienista Pere Felip Monlau amb el lema de 
“Abajo las murallas!”, en el que tenia com a objectiu expandir-se 
cap als rius que rodegen la ciutat. L’any 1854 es va començar a 
enderrocar gran part de la muralla, tot conservant-la en certes 
ocasions com el Castell de Montjuïc.

El 1858, amb la idea ja ferma de cercar de l’expansió i millora 
de Barcelona, l’Ajuntament va convocar un concurs per la cons-
trucció de l’Eixample de la ciutat. Paral·lelament el Ministeri de 
Foment va encarregar a Ildefons Cerdà, que ja havia creat un 
plànol topogràfic per aquesta mateixa institució l’any 1855, que 
creés el Pla de Reforma i Eixample de Barcelona.

L’any 1859 el Govern Central va publicar una Reial Ordre en la 
qual aprova el projecte de Cerdà, però l’Ajuntament de Barcelo-
na va donar per guanyadora la proposta d’Antoni Rovira i Trias, 
basada en una malla circular de creixement radial. La disconfor-
mitat de l’ajuntament no era de gaire importància pel Govern 
Central, fins al punt que es va escriure un Reial Decret on s’apro-
vava definitivament el projecte de l’urbanista Ildefons Cerdà.

3.1 L’origen

Fig. 3. Proposta d’Antoni Rovira i Trias per l’Eixample.

Fig. 4. Vsta aèria de Barcelona Fig. 5. Barcelona, abans d’enderrocar les muralles.

1_ Pàg. 34.1_ Pàg. 34.  Apartat de llistats. Conceptes Complementaris
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Història de l’Eixample

El projecte guanyador d’Ildefons Cerdà, el Pla de Reforma i Ei-
xample de Barcelona, va ser molt avançat en el temps, i tota una 
innovació en l’àmbit de l’urbanisme.

L’estructura de l’Eixample es basava en la implantació d’una 
quadrícula, amb els carrers paral·lels i perpendiculars a la línia 
marítima, i que només es veia trencada per llargues avingudes 
dibuixades en diagonal. La seva basant més higienista es va veu-
re reflectida en el projecte amb poques construccions, no més 
altes de 16 metres, i carrils amples, pensats molt abans de la 
inclusió del cotxe com a transport usual. Cada illa estava cons-
truïda en dos dels seus costats, i algunes en tres, deixant així 
un espai central per parcs i jardins que creaven llargues línies 
verdes que travessaven els carrers. 

Malauradament aquesta idea idíl·lica de Cerdà es va veure 
eclipsada per l’especulació que va fer modificar el projecte ini-
cial permetent augmentar la superfície edificable per atraure el 
creixement de la ciutat, fet que va acabar amb la idea dels jar-
dins en interiors d’illa.

De mica en mica, la població de la ciutat van anar augmentant, 
fins l'any 1870 que va arribar la coneguda Febre d’Or1, on els 
inversors van trobar una oportunitat d’inversió per enriquir-se. 
A causa d’això la ciutat es va anar quedant sense espais verds 
ni llocs on edificar equipaments, atès que es va prioritzar l'ús 
d'habitatge amb la construcció dels quatre costats de cada illa.

3.2 El pla Cerdà

Fig. 6. Evolució de les illes de l’Eixample

Fig. 7. Proposta d’Ildefons Cerdà per l’Eixample.

Fig. 8. Evolució de la ciutat de Barcelona. 1_ Pàg. 34. Apartat de llistats. Conceptes Complementaris.
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Història de l’Eixample

No va ser dins l’any 1996 que l’Ajuntament de Barcelona va crear 
una empresa amb fons públics i privats per iniciar la recuperació 
dels interiors d’illa ideats per Ildefons Cerdà. ProEixample1 tenia 
com a objectiu oxigenar el centre de la ciutat, millorant la quali-
tat de vida dels seus habitants, així com atraient-ne de nous, tot 
seguint una línia sostenible.

Es volia dur a terme el Pla de Revitalització de l’Eixample2 aug-
mentant el potencial de la ciutat i dedicant-se a l’habitatge, l’es-
pai urbà, la creació de nous equipaments, l’obtenció d’interiors 
d’illa i més zones verdes i la dinamització de l’Eixample com a 
centre comercial, econòmic, cultural i turístic.

Un dels eixos de l’entitat era l’obtenció d’espais verds en inte-
riors d’illa, fet que va dur a la creació del Pla de Recuperació 
d’Interiors d’Illa3  i amb el que es reduiria la greu manca de zones 
verdes.

La norma principal que es va establir en aquest pla era que una 
de cada nou illes de l’Eixample havia de tenir un jardí d’interior 
d’illa obert al públic o, dit d'una altra manera, una zona verda a 
menys de 200 metres de cada habitatge.

L’any de la seva creació ja hi havia recuperats 6 interiors (9.000 
m²), l’any 1999 es volia arribar als 13 interiors, el 2004 fins a 30 
interiors d’illa i el 2008 es volia arribar a l’objectiu de 45 jardins 
d’interior d’illa (75.000 m²).

Malauradament aquesta empresa va haver de tancar, però la 
seva missió va tenir continuïtat a l’Ajuntament del Districte de 
l’Eixample, amb la creació del Departament d’Interiors d’Illa. 
Actualment, i des de fa anys, hi ha un compromís total amb el 
medi ambient i la sostenibilitat, i des del districte no es deixa de 
treballar en la feina que va iniciar ProEixmaple.

3.3 ProEixample. Un nou inici

Fig. 9. Proposta d’evolució per part de ProEixample.

Fig. 10. Jardins d’interior d’illa a l’inici de ProEixample.

Fig. 11. Jardins d’interior d’illa a l’últim any de ProEixample.

Fig. 12.Radi de 200 m establert per ProEixample.

1_ ProEixample. Empresa que va estar en actiu 
des de l’any 1996 fins l’any 2012. 
2_ Pla de Revitalització de l’Eixample. Principal 
eix a seguir per part de ProEixample.
3_ Pla de Recuperació d’Interiors d’Illa. Línia 
secundària establerta per ProEixample, però 
que acabar sent un dels eixos principals, i que 
finalment va ser adoptada per l’Ajuntament de 
Barcelona.



11

La transformació dels interiors d’illa de l’Eixample de Barcelona en espais verds públicsTFE | Mireia Fabregat i Garcia

Història de l’Eixample

Arran del tancament de ProEixample, l’Ajuntament del Districte 
de l’Eixample va veure oportú la creació del Departament d’In-
teriors d’Illa per així donar continuïtat a tota la feina realitzada i 
no deixar perdre l’oportunitat d’estudiar un nou projecte per a 
la ciutat de Barcelona.

Ja fa uns anys que es vol promoure la creació de més espais 
verds, la reducció de trànsit de vehicles i la disminució de la con-
taminació, és per això que fa temps que es treballa en un dels 
punts que pot dur a terme aquestes millores.

Des del Departament d’Interiors d’Illa de l’Eixample s’ha treba-
llat per poder tenir un recompte actual de 45 jardins en interiors 
d’illa (exceptuant un en obres), on també es té localitzat tots els 
espais que “espongen”1 el districte. Si es sumessin tots aquests 
espais, arribaríem a un total de 154 illes que disposen d’un espai 
lliure de les 423 que hi ha al districte de l’Eixample. Això s’ha dut 
a terme a partir de visites pels diferents barris, de coneixement 
històric, de dades georeferenciades2 o plànols urbanístics de la 
ciutat.

Tota aquella illa en la qual s’hi situa un espai lliure d’edificació 
es considera una illa verda, en els que podem detectar interior 
d’illa, places o jardins o volumetries específiques. En aquestes 
tipus d’esquema es poden incloure patis d’escola que es situen 
en interiors d’illa, grans parcs i fins i tot algun espai lliure annex 
d’algun equipament. En total podem comptar fins a 121 illes a 
les que podem anomenar illes verdes.

3.4 L’Ajuntament. El present

Fig. 13. Illes verdes del districte de l’Eixample.

1_ Pàg 11. Apartat d’Història de l’Eixample. L’Ajuntament. El present.
2_ Pàg 34. Apartat de Llistats. Conceptes Complementàris.
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D'altra banda el mot esponjament té en compte tots els espais 
lliures que no estan destinats ni a edificació ni a trànsit rodat, 
tant públics com privats. A partir d’aquest terme s’ha pogut clas-
sificar tots els espais en ús de jardí, ús de vial i ús edificat. 

En primer lloc, en ús de jardí, es poden diferenciar 3 (general-
ment amb QU1 62): places i jardins, espais lliures entre blocs i 
interiors d’illa. Per a ús de vial s’inclouen els passatges i els eixos 
verds. I per a ús edificat es poden distingir 4 tipologies d’illes 
diferents: amb fondària edificable3 inferior a 20 m, edificades, 
amb equipament i futuribles.

Pel que fa a la tipologia de places i jardins es refereix a tot aquell 
espai lliure que ocupa una illa sencera o gran part d’ella (p. ex. 
Parc de Joan Miró), que està situat en el seu perímetre, sigui en 
un recinte tancat o no (com el Seminari o l’Escola Industrial). Els 
espais lliures entre blocs són tots aquells que tenen QU 184 o 
totes aquelles zones entre edificis.

Els interiors d’illa, com bé diu el nom, són tots aquells espais lliu-
res ubicats en els interiors de mançana tancats per l’edificació i 
connectats a partir de passos en planta baixa, siguin descoberts 
o tancats i generalment amb QU 6 o 6E5. Poden ser d’ús públic, 
estar vinculats a un equipament (com un pati d’escola) o ser d’ús 
privat (com jardins de comunitats veïnals o d’oficines).

Places i 
Jardins

Entre blocs Interiors 
d’illa

Passatges Eixos verds o carrers 
peatonals

Interiors d’illa 
escolars

Interiors d’illa 
d’equipaments

Fig. 14. Esponjament del districte de l’Eixample.

Fig. 15. Tipologies d’esponjament.

1_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Abreviacions.
2_ QU 6. Parcs i Jardins Urbans. Sòls destinats a espais verds de grans 
dimensions.
3_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Conceptes Complementaris
4_ QU 18. Zona subjecte a ordenació volumètrica específica.
5_ QU 6E. Parcs i jardins de nova creació de caràcter local, en aquest 
cas de l’Eixample.
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4. Normativa

La creació dels interiors d’illa, així com altres objectes munici-
pals, es regeix per diferents normatives que treballen conjunta-
ment perquè el territori estigui ordenat i hi hagi limitacions tant 
a l’edificació com a l’urbanisme.

Actualment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona està instaurat 
el PGM1, pla director urbanístic creat al 1976, amb les seves 
normes urbanístiques (NUMAMB1), que englobava el que ara és 
l’AMB1 i que es recolza sobre la “Llei del Sòl de 1976” i sempre hi 
ha hagut la validació del POUM1. 

A part, existeix l’ORME1, l’Ordenança de Rehabilitació i millora 
de l’Eixample, creada al 1994 de la que s’extreuen diferents nor-
mes urbanístiques relacionades amb els espais interiors de les 
illes de l’Eixample, entre d’altres. 

L’ORME es crea degut a la necessitat d’establir el Conjunt Espe-
cial de l’Eixample: comprèn l’àrea que, coincident amb el traçat 
històric de l’Eixample, conté com a patrimoni històric i urbanístic 
una trama urbana comuna, configurada per l’alineació de l’edifi-
cació al carrer i per l’esponjament interior característic dels patis 
d’illa.

Per procedir a la creació d’un espai lliure en un interior d’illa han 
de succeir moltes coses abans no s’executi, i cada una d’elles ha 
de seguir moltes normatives. S’han extret nou articles de l’OR-
ME, en els que parla estrictament dels interiors d’illa i en el que 
s’explica quines són les normatives que s’hi apliquen. Aquests 
s’han tingut en compte a l’hora de crear un plànol on es veu 
la possibilitat d’actuació que hi ha en cada illa del districte de 
l’Eixample. Aquests articles, que es podran veure explicats deta-
lladament a l’Annex 1, són:

- Article 9. Delimitació i règim de l’espai lliure interior d’illa
- Article 11. Actuacions per a la creació d’espais lliures interiors 
d’illa de titularitat pública
- Article 12. Plans de Millora Urbana per a l’obtenció d’espai lliu-
re interior d’illa públic
- Article 13. Execució dels Plans de Millora Urbana
- Article 14. Règim urbanístic del subsòl dels espais lliures interi-
ors d’illa

De tots aquests articles se’n poden extreure diverses conclu-
sions. Es parteix de la base que cada illa té una fondària edifi-
cable establerta i que l’espai central d’aquesta està regit per la 
zona situada a una vegada i mitja d’aquesta profunditat. 

Tenint en compte això s’estableix el criteri de què totes aquelles 
illes que la fondària edificable sigui igual o superior a 20 m, l’es-
pai d’interior d’illa no serà edificable. Per això ja ens fa traçar un 
plànol en el qual s’exclouen bastants illes en què no es podrà fer 
mai un espai verd públic al seu interior.

Per altra banda, totes aquelles illes en què hi ha un passatge 
no s’hi podrà urbanitzar un interior d’illa com a tal, i per tant 
extraurem del plànol d’actuació totes aquelles que en tinguin. 

En aquest plànol es poden veure aquelles illes en les què ja hi 
ha un espai verd, ja sigui un interior d'illa o un espai lliure d'edi-
ficacions, i per tant ja són considerades illes verdes. També s'hi 
poden diferenciar totes aquelles illes que, per normativa, no s’hi 
pot crear un interior d’illa nou i, finalment, totes aquelles que sí 
són candidates a alguna actuació per la creació de nous espais 
verds.

Fig. 16. Possibilitat d’actuació del districte de l’Eixample.1_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Abreviacions.
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5. Casos d’estudi

Al districte de l’Eixample es parla de la paraula esponjament per 
referir-se a tots aquells espais lliures que no estan edificats, ni 
estan dedicats al trànsit rodat, i que tampoc són les voreres co-
muns. D’aquest esponjament se’n poden extreure cinc tipologi-
es “d’espais lliures”: Places i jardins; espais lliures entre blocs; 
passatges; interiors d’illa; i eixos verds. De les 423 illes de les 
quals compta el districte de l’Eixample, només 154 espongen el 
territori. 

Des del departament d’Interiors d’Illa de l’Ajuntament de Barce-
lona s’ha creat una llista amb tots els jardins interiors, fins arri-
bar a un total de 45 (un dels quals actualment en obres). Moltes 
vegades aquesta llista fa ballar el recompte d’aquests espais, ja 
que moltes vegades es tenen en compte diferents criteris per 
categoritzar les zones verdes de la ciutat.

En aquest treball s’han analitzat el planejament de cada espai 
verd lliure d’interior d’illa, tenint en compte l’any de creació, el 
tipus de planejament, la superfície del jardí, els aprofitaments 
urbanístics, els usos existents i les tipologies d’execució.

A partir d’aquest acurat estudi han sorgit diferents tipologies 
amb les quals s’ha pogut categoritzar els diferents interiors d’illa:

1- Propietat pública preexistent a l’actuació
2- Actuació aïllada (d’interès públic) d’un propietari:

2.1- Amb cessió gratuïta de l’espai lliure a l’Ajunta-
ment i la seva urbanització, compensat per l’edifica-
bilitat de la resta de propietat.
2.2- Amb cessió gratuïta, però sense la urbanització 
del jardí, i compensat per l’edificabilitat de la resta de 
la propietat.

3- Actuació aïllada privada: on es crea un espai lliure o 
verd, però es conserva la propietat privada.
4- Polígon o unitat d’actuació. Mitjançant una reparcel·la-
ció, de dos o més propietaris que cedeixen conjunta i gra-
tuïtament l’espai verd a l’Ajuntament. Se’ls compensa amb 
una parcel·la edificable.

4.2- Amb urbanització
4.3- Sense urbanització

5- Expropiació. L’Ajuntament obté la propietat indemnit-
zant els  propietaris dels terrenys i construccions afecta-
des, i també urbanitza el nou jardí interior. En aquest cas 
han de passar pel 17/61.

En el cas de la tipologia núm. 3, actuació aïllada privada, cal dir 
que s’han comptabilitzat uns 80 espais en interiors d’illa privats 
que no s’han tingut en compte alhora de d’analitzar ja que no 
són d’ús públic. 

En referencia als planejaments on s’ha buscat la informació, es 
poden diferenciar quatre tipus principals possibles:
-  Modificació del Pla General Metropolità (PGM)
-  Planejament derivat: Pla especial (de reforma interior) o Pla 
de Millora Urbana
-  Modificació del planejament derivat
-  Aplicació directa de les Normes urbanístiques del PGM (quan 
no ha calgut aprovar un nou planejament).

A continuació s’expliquen com s’han creat sis tipus diferents de 
jardins en interiors d’illa tenint en compte les tipologies que 
s’han explicat anteriorment. En l’Annex 2 està explicada la for-
malització de la resta dels jardins amb la informació necessària 
per entendre-ho.

5.1 Palau Robert
5.2 Montserrat Roig
5.3 Anaïs Napoleon
5.4 Sebastià Gasch
5.5 Agustí Centelles
5.6 Montserrat Figueras

Fig. 17.Casos d’estudi i els altres jardins en interiors d’illa. 1_ 17/6. Transformació de l’ús existent a parc.
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Propietat pública preexistent a l’actuació

El jardí del Palau Robert està situat al barri de la Dreta de l’Ei-
xample, a l’illa dels carrers Còrsega, Passeig de Gràcia, Rosselló 
i Rambla Catalunya. Antigament, era el jardí privat del marquès 
de Robert que albergava vegetació diversa i abundant, però l’any 
1994 va ser obert com a jardí públic. Actualment l’espai consta 
de zones tranquil·les on assentar-se, una gran varietat de zones 
arbustives i arbres alts, camins de sorra on es van situant plafons 
amb exposicions que van canviant cada cert temps.

Per a la recuperació d’aquest jardí es crea un pla especial en el 
qual s’explica que la propietat era pública i ja hi havia un jar-
dí, però aquest no tenia cap mena de relació amb el carrer. En 
aquest pla el que s’aconsegueix és fer el jardí públic, fer valdre 
les edificacions arquitectòniques per així poder protegir-les i re-
qualificar els equipaments públics i altres zones amb qualifica-
cions més adequades. A més es va permetre fer una remunta 
d’una planta, però amb separació de 3 m de façana, a les finques 
de Rambla Catalunya 114, 118 i 124.

Tots els costos van a càrrec de la Generalitat de Catalunya, a 
excepció de la redacció del projecte que va a càrrec de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

5.1 Palau Robert. 

DADES INFORMATIVES:
Barri: Dreta de l’Eixample
Any d’obertura: 1994
Ús existent: Jardí privat
Superfície del jardí: 3.029,42 m²
Tipus d’actuació: 1
Codi planejament: BE160
Data aprovació: 25/3/1992 
Nom Planejament: PE1 de l’illa limitada pels carrers de 
Còrsega i de Rosselló, per la Rambla de Catalunya i pel Pas-
seig de Gràcia (Palau Robert)
Àmbit del planejament: 17.513,54 m²
Superfície alliberada: 3.029,42 m²
Costos d’urbanització: 42.640.000 Pts. / 256.271,6 €
Costos d’enderrocs: 2.267.916 Pts. / 13.630,45 €
Costos per indemnitzacions: 1.851.640 Pts. / 11.128,58 €
Costos de projecte: 1.080.000 Pts. / 6.490,931 €

Fig. 18. Abans i després de la QU de l’illa del Palau Robert.

Fig. 19. Urbanització del jardí d’interior d’illa del Palau Robert.

Fig. 20. Plànol de localització.

Fig. 22. Jardí d’interior d’illa del Palau Robert.

Fig. 21. Jardí d’interior d’illa del Palau Robert.

1_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Abreviacions.
2_ 13a. Subzona intensiva (I) de la zona de densificació urbana.
3_ 6a. Parcs i jardins urbans. Actuals de caràcter local.
4_ 7a. Equipaments existents.
5_ 6b. Parcs i jardins urbans. De nova creació de caràcter local.
6_ 13E. Subzona de la zona de densificació urbana Eixample.

13a2 13E6

7a4
7a

7a

6a3
6a

6b5
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Actuació aïllada (d’interès públic) d’un propietari Amb 
cessió gratuïta de l’espai lliure a l’Ajuntament i la seva 
urbanització, compensat per l’edificabilitat de la resta 
de propietat.

Aquest espai verd públic està situat al barri de la Sagrada Família 
a l’illa dels carrers Cartagena, Provença, Dos de Maig i Rosse-
lló. Antigament s’hi situava la planta embotelladora de l’Estre-
lla Damm, però al 1992 es va decidir tancar-la. L’interior d’illa, 
obert l’any 1995, està distribuït en diferents nivells en els quals 
hi ha una zona de jocs infantils amb paviment de cautxú, una 
zona amb paviment dur per diverses activitats i grans parterres 
amb plantacions arbustives i arbrat.

Es va crear un conveni urbanístic en el qual s’establia que una 
entitat privada executava la creació d’un espai verd en l’interior 
d’illa de titularitat pública, i es redistribuïa l’edificabilitat afec-
tada, sense incrementar la superfície de sostre edificable, tras-
lladant-la a una sisena planta enrederida a la zona del c/Rosse-
lló-Dos de Maig igualant el conjunt de l’illa. 

L’edificabilitat permesa pel PGM era de 26.081 m², com es redu-
eix la superfície edificable en planta baixa es compensa amb una 
planta 6ª enrederida de 1.924 m². Això suposa una edificabilitat 
total de 29.758 m² edificables. Amb aquesta ordenació no s’ex-
cedeix dels paràmetres d’edificabilitat del PGM.

Tots els costos, tant d’urbanització com del projecte, els va as-
sumir el promotor de l’estudi de detall, en aquest cas l’entitat 
privada titular de les finques.

5.2 Montserrat Roig

DADES INFORMATIVES:
Barri: Sagrada Família
Any d’obertura: 1995
Ús existent: Fàbrica Estrella Damm
Superfície del jardí: 2.520 m² (2.822 m² amb accessos)
Tipus d’actuació: 2.1
Codi planejament: BE202
Data aprovació: 14/12/1994 
Nom Planejament: ED1 de la finca delimitada pels carrers 
Rosselló 484-486, Dos de Maig 283-286, Cartagena 258-
260 i Provença 533-535, de Barcelona
Àmbit del planejament: 7.185,63 m²
Superfície alliberada: 2.822 m² 
Costos d’urbanització: no hi ha dades

Fig. 23. Abans i després de la QU de l’illa dels jardins de Montserrat Roig.

Fig. 24. Urbanització del jardí d’interior d’illa de Montserrat Roig.

Fig. 25. Plànol de localització.

Fig. 26. Jardí d’interior d’illa de Montserrat Roig.

Fig. 27. Jardí d’interior d’illa de Montserrat Roig.1_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Abreviacions.

13a 13E
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Actuació aïllada (d’interès públic) d’un propietari Amb 
cessió gratuïta, però sense la urbanització del jardí, i 
compensat per l’edificabilitat de la resta de la propie-
tat.

Jardí d’interior d’illa situat al barri del Fort Pienc a l’illa dels car-
rers Gran Via de les Corts Catalanes, Casp, Marina i Sardenya, 
que va obrir al públic a l’any 2015. Aquest jardí està compost 
per un parell de zones de jocs infantils amb paviment de cautxú, 
fileres d’arbrat i bancs de fusta i al voltant de tot aquest espais 
i ha un parterre corregut amb plantacions arbustives i jardins 
verticals.

En el planejament que el correspon es pot comprovar que era 
un jardí privat d’una comunitat de veïns (Marina 157-167), un 
local en desús (Gran Via 770-772) i un aparcament en superfície 
(Marina 153-155). A partir d’un conveni s’arriba a un acord amb 
Mapfre Inmuebles en que es cedeix l’interior d’illa a canvi d’una 
llicència d’obres per a nova construcció d’habitatges, locals co-
mercials i aparcament. La zona enjardinada serà d’ús privat fins 
al moment que l’Ajuntament1 proporcioni un accés en aquest 
interior d’illa. 

Posteriorment expropia dos finques més per poder executar 
l’accés i augmentar les dimensions del nou jardí. 

L’Ajuntament s’encarrega de urbanitzar-lo.

5.3 Anaïs Napoleon

DADES INFORMATIVES:
Barri: Fort Pienc
Any d’obertura: 2015
Ús existent: Jardí privat, local en desús i aparcament en 
superfície
Superfície del jardí: 1.147 m² (1404,5 m² amb accessos)
Tipus d’actuació: 2.2
Codi planejament: B020496
Data aprovació: 12/11/2002 
Nom Planejament: PERI2 per la delimitació i la qualificació 
d’un nou espai lliure interior d’illa i dels seus accessos, a 
l’illa configurada pels carrers Gran Via- Marina-Casp-Sar-
denya
Àmbit del planejament: 3.577,5 m²
Superfície alliberada: 1404,5 m² 
Costos Totals: 170.001.647 Pts. / 1.0210730 €

Fig. 28. Abans i després de la QU de l’illa dels jardins d’Anaïs Napoleon.

Fig. 29. Urbanització del jardí d’interior d’illa d’Anaïs Napoleon.

Fig. 30. Plànol de localització.

Fig. 31. Jardí d’interior d’illa d’Anaïs Napoleon.

Fig. 32. Jardí d’interior d’illa d’Anaïs Napoleon.
1_ S'enten com "l'Ajuntament", l'Ajuntament de Barcelona.
2_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Abreviacions.

13a

13E

6E
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Polígon o unitat d’actuació. Mitjançant una reparcel·la-
ció, de dos o més propietaris que cedeixen conjunta i 
gratuïtament l’espai verd a l’Ajuntament. Se’ls compen-
sa amb una parcel·la edificable. Amb urbanització.

Espai verd públic en interior d’illa situat al barri de l’Esquerra 
de l’Eixample, a l’illa dels carrers Gran Via, Entença, Diputació i 
Rocafort. Inaugurat l’any 1994 i amb accés des de Rocafort, 87 
i Entença, 62. L’interior d’illa està dividit en dos nivells i compta 
amb un espai enjardinat i ombrejat amb bancs per seure, així 
com una zona de jocs infantils sobre una capa de sorra. La part 
inferior consta d’un paviment dur i una zona amb gespa. La co-
municació entre els dos nivells es fa a través d’una rampa.

En aquesta modificació entren en joc 15 peces de les quals un és 
la de l’illa de Gran Via-Rocafort-Diputació-Entença.

Els sistemes d’actuació són de cooperació. Els mètodes de ges-
tió són la requalificació (passar de 1.297 m2 de QU 13a a 568,87 
m2 de QU 6; i 728,13 m2 a QU 18), creació d’ordenació volumè-
trica 18 (728,13 m2) i cessió de la zona verda. Es crea 568,87 
m2 de zona verda (6b). L’Ajuntament es fa càrrec d’una part de 
la urbanització de les zones verdes a canvi de la creació d’un 
pas públic en planta baixa de 6 m d’ample. La part confrontant 
a l’edificació és sòl subjecte a servitud d’ús públic en superfície, 
edificable sota rasant, i la urbanització d’aquesta és a càrrec del 
promotor de la zona de QU 18.

S’estableix una edificabilitat de 3.351,60 m² de sostre amb QU 
13a i 18.

5.4 Sebastià Gasch

DADES INFORMATIVES:
Barri: Esquerra de l’Eixample
Any d’obertura: 1994
Ús existent: Nau-magatzem i finca en dessús sense edifi-
cacions
Superfície del jardí: 1.486,30 m² (1969,26 m² amb acces-
sos)
Tipus d’actuació: 4.1
Codi planejament: BE189
Data aprovació: 13/5/1991 
Nom Planejament: MPGM1 per millores dotacionals al 
conjunt històric de l’Eixample
Àmbit del planejament: 31.361,30 m²
Superfície alliberada: 568,87 m² 
Costos Totals: cap cost per l’Ajuntament al ser cessió obli-
gatòria i gratuïta

Fig. 33. Abans i després de la QU de l’illa dels jardins de Sebastià Gasch.

Fig. 34. Urbanització del jardí d’interior d’illa de Sebastià Gasch.

Fig. 35. Plànol de localització.

Fig. 36. Jardí d’interior d’illa de Sebastià Gasch.

Fig. 37. Jardí d’interior d’illa de Sebastià Gasch.1_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Abreviacions.

13a

13E

18 6b

6a
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Polígon o unitat d’actuació. Mitjançant una reparcel·la-
ció, de dos o més propietaris que cedeixen conjunta i 
gratuïtament l’espai verd a l’Ajuntament. Se’ls compen-
sa amb una parcel·la edificable. Sense urbanització.

Jardí d’interior d’illa situat al barri de la Dreta de l’Eixample a 
l’illa dels carrers Mallorca, Passeig de Sant Joan, Provença i Ro-
ger de Flor i obert al públic aquest 2020. Aquest espai està to-
talment pavimentat, exceptuant un sorral i la part superior d’un 
parterre esglaonat pel qual s’hi pot passejar. A l’altre costat hi ha 
un gran parterre amb plantacions baixes i alguns arbres i tocant 
al mur hi creixen plantes enfiladisses. Els murets de contenció 
dels parterres són els que fan de bancs, i a la zona d’accés els 
bancs d’obra de fàbrica són els que delimiten els parterres d’ar-
ran de terra.

A partir del planejament es pot saber que s’obre la primera part 
del jardí al carrer Roger de Flor 191 a partir del planejament del 
2010. Les obres d’urbanització de l’interior de l’illa les realitza 
BIMSA1 durant el 2019, a partir d’un conveni urbanístic signat a 
tres parts juntament amb la Caixa - Casa Macaya i l’aparcament 
ubicat al subsol. 

El conveni urbanístic data de 13/07/2009. En aquell moment la 
finca era propietat de “La Caixa” i tenia ocupat el subsol en dos 
plantes d’aparcament. El sòl estava qualificat de 17/6 i tenia una 
construcció en planta baixa dedicada a usos vinculats al centre 
cultural de la Casa Macaya. L’accés des del carrer Roger de Flor 
191 ja era de propietat municipal.

Es cedeix de manera gratuïta l’interior d’illa, conservant l’ús 
d’aparcament en el subsol. Es trasllada l’edificabilitat de dife-
rents finques de l’Ajuntament per la creació d’un edifici d’ofi-
cines o altres usos possibles a la finca del carrer Roger de Flor 
193-195, deixant així finques sense edificabilitat per crear-hi es-
pais lliures d’interior d’illa amb clau 6b, de titularitat pública. 
Es destinen 3.775,00 m²st de parcel·les del polígon d’actuació 
en parcel·les del carrer Roger de Flor 193-195. 

L’Ajuntament assumeix el cost de reparcel·lació i de la urbanitza-
ció de l’interior d’illa.

5.5 Agustí Centelles

DADES INFORMATIVES:
Barri: Dreta de l’Eixample
Any d’obertura: 2020
Ús existent: Seu del centre cultural de la Caixa de Pensions, 
construcció en planta baixa. I en el subsol es situaven dues 
plantes d’aparcament.
Superfície del jardí: 1.486,30 m² (1969,26 m² amb acces-
sos)
Tipus d’actuació: 4.2
Codi planejament: B1142
Data aprovació: 27/10/2010 
Nom Planejament: MPGM d’ordenació de l’àmbit discon-
tinu: a) Palau Meca c/Montcada, núm. 19, b) illa Casa Ma-
caya pg. de Sant Joan, carrers Provença, Roger de Flor i 
Mallorca, c) Passatge Clip carrers Lepant, Indústria, Padilla 
i Còrsega 
Àmbit del planejament: 6.041,69 m²
Superfície alliberada: 2.885,16 m² 
Costos a càrrec de l’Ajuntament: 1.507.274,22 € per en-
derrocs i urbanitzacions
Costos a càrrec de “La Caixa”: 57.906,25 € per enderrocs.

Fig. 38. Abans i després de la QU de l’illa dels jardins d’Agusí Centelles.

Fig. 39. Urbanització del jardí d’interior d’illa d’Agusí Centelles.

Fig. 40. Plànol de localització.

Fig. 41. Jardí d’interior d’illa d’Agusí Centelles.

Fig. 42. Jardí d’interior d’illa d’Agusí Centelles.1_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Abreviacions i Conceptes Complementaris
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Expropiació. L’Ajuntament obté la propietat indemnitzant els 
propietaris dels terrenys i construccions afectades, i també ur-
banitza el nou jardí interior. En aquest cas han de passar pel 
17/6.

Els jardins de Montserrat Figueras estan situats al barri de l’Anti-
ga Esquerra de l’Eixample a l’illa dels carrers Còrsega, Villarroel, 
París i Casanova i van ser oberts al públic l’any 2016. El jardí 
està organitzat en dos nivells els quals es comuniquen per dues 
rampes laterals, de paviment dur i amb parterres a banda i ban-
da, que protegeixen la zona de jocs infantils amb sorra que està 
situada al centre. Al nivell superior hi ha una altra zona de jocs 
infantils i a tot el voltant de l’interior d’illa hi ha un parterre amb 
plantacions arbustives i arbres puntuals. Els bancs de fusta es 
van situant al voltant de tot el jardí.

A partir d’aquest planejament es pot saber que la parcel·la d’in-
terior d’illa era de propietat privada, edificada i que tenia ús de 
taller de cotxes i ús de taller de fusteria, la façana dels quals te-
nia front al passatge asfaltat que donava accés als vehicles. 

Al incrementar el sostre residencial destinat a Habitatge Social, 
en l’illa Londres-Villarroel-Paris-Comte d’Urgell, es va requalifi-
car la parcel·la interior a clau 6b ja que es va segregar de la par-
cel·la confrontant, on s’hi crea el nou jardí. 

La gestió tractava d’una actuació aïllada expropiatòria. Es va es-
tablir una servitud de pas d’ús públic, al pas ja existent a la plan-
ta baixa de la finca del c/Còrsega 195-197.

Es traspassen m² de sostre a l’illa de l’Escola Mallorca1, fent un 
total de 7.600,00 m² de sostre edificable.

Tots els costos d’expropiació i urbanització va anar a càrrec de 
l’Ajuntament, tot i que la promoció de la modificació del plane-
jament la va fer ProEixample.

5.6 Montserrat Figueras

DADES INFORMATIVES:
Barri: Antiga Esquerra de l’Eixample
Any d’obertura: 2016
Ús existent: Taller de cotxes i fusteria
Superfície del jardí: 1.526,54 m² (1645,13 m² amb acces-
sos)
Tipus d’actuació: 5
Codi planejament: B1159
Data aprovació: 8/10/2010 
Nom Planejament: MPGM per a l’ordenació de l’àmbit 
discontinu: a-illa Londres-Villarroel-París-Comte d’Urgell; 
b-illa París-Casanova-Còrsega-Villarroel
Àmbit del planejament: 5.522,61 m²
Superfície alliberada: 1645,13 m² 
Costos d’urbanització: 763.270,00 €
Costos d’enderrocs: 65.409,24 €

Fig. 43. Abans i després de la QU de l’illa dels jardins de 
Montserrat Figueras.

Fig. 44. Urbanització del jardí d’interior d’illa de Montserrat Figueras.

Fig. 45. Plànol de localització.

Fig. 46. Jardí d’interior d’illa de Montserrat Figueras.

Fig. 47. Jardí d’interior d’illa de Montserrat Figueras.
1_ Escola Mallorca. Situada a l'illa dels carrers Londres, Villarroel 
París i Comte d'Urgell
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Amb el recull d’informació extreta dels 45 planejaments de cada 
interior d’illa s’ha pogut extreure la tipologia d’execució de la 
qual s’ha pogut estudiar un exemple de cada cas amb els casos 
d’estudi.

A part també s’ha pogut extreure diferents dades que es recu-
llen en els annexos, com el nom del planejament del qual s’han 
extret, el tipus d’aquest i la seva data d’aprovació, el resum de 
l’execució de cada interior d’illa i els aprofitaments urbanístics, 
les diferents superfícies que engloben espai lliure o els costos 
que inicialment hi havia previstos per la seva execució.

Tota aquesta informació reunida ha permès crear diferents plà-
nols en els que s’expliquen els resultats i dels quals es podran 
treure conclusions. Aquests han estat creats a partir de la geo-
referenciació de les dades recollides i incloses en el programa 
QGIS de mapificació de dades.

En les següents làmines es podran veure diversos plànols del 
districte de l’Eixample on es veuran representats els 45 interi-
ors d’illa de cinc maneres diferents segons les dades de l’any de 
creació, el seu ús anterior, el barri al qual pertanyen, la tipologia 
d’execució o per la superfície que tenen.

6. Anàlisi de Dades

Fig. 48. Jardins d’interior d’illa per Barri.

Jardins d’inteiors d’illa per Barri Jardins d’inteiors d’illa per Any de Creació

Jardins d’inteiors d’illa per Tipologia d’ExecucióJardins d’inteiors d’illa per SuperifícieJardins d’inteiors d’illa per Ús Anterior

Fig. 49. Jardins d’interior d’illa per Any de Creació.

Fig. 50. Jardins d’interior d’illa per Ús Anterior. Fig. 51. Jardins d’interior d’illa per Superfície. Fig. 52. Jardins d’interior d’illa per Tipologia d’Execució.
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6.1 Interiors d’illa per barri

El primer plànol d’anàlisi es pot veure els jardins en interiors 
d’illa que hi ha a cada barri del districte de l’Eixample. Classifi-
cats en diferents colors, el barri de la Dreta de l’Eixample amb 
color vermell, l’Antiga Esquerra amb taronja, la Nova esquerra 
de color salmó, Sant Antoni el podem veure de color verd, Fort 
Pienc el diferenciem amb el color groc, i per últim Sagrada Famí-
lia amb el color Blau.

La DE1 és el barri amb més jardins en interiors d’illa amb un total 
de 12, que sumen un total de 13.193 m², però sent la zona amb 
el número més elevat d’illes, 114, no és el que més m² té. Si 
ens fixem amb el seu nombre d’habitants, també podem veure 
que sent el barri més gran no és el que té més habitants, amb 
43.515.

A l’hora d’analitzar l’AEE1 cal destacar que és dels barris amb 
menys espais verds en interiors de mançana, amb només 6 da-
vant de 72 illes. Aquests espais sumen un total de 9.441 m² per 
42.393 habitants.

El barri de la NEE1 és el segon barri amb més jardins en interiors 
d’illa, amb 8 espais davant de 69 illes. Aquest barri té 58.032 
habitants que disposen al seu barri de 15.384 m² d’espais verds 
en interiors.

Pel que fa al barri de SA1 és el tercer amb més espais d’aquesta 
tipologia comptant fins a 7 en un total de 51 illes. Tots aquests 
sumen 7.497 m² per un total de 38.236 habitants.

Si ens fixem en el barri de FP1, es pot veure un total de 6 interiors 
davant de 51 illes, sent un dels barris amb menys quantitat. Cal 
dir que aquests sumen un total de 7.889 m² per 32.349 habi-
tants, sent el barri amb menys població.

Per últim el barri de la SF1 disposa de 6 jardins per 66 illes, que 
sumant un total de 9.479 m², per un total de 51.385, sent el se-
gon barri amb més població.

Fig. 53. Jardins d’interior d’illa per Barri. Creat amb el programa QGIS.

1_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Abreviacions.
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6.2 Interiors d’illa per any de creació

Pel que fa al plànol de l’any en què es va crear cada interior d’illa 
podem diferenciar set franges diferents, exceptuant una vuite-
na nomenada sense dades, ja que no s’ha pogut saber l’any de 
creació d’un jardí.

Els dos jardins més antics estan localitzats al barri de la DE, el 
conegut Torre de les Aigües i els Jardins de Casa Elizalde. L’altre 
jardí més antic és el de Cèsar Martinell a l’AEE del 1989.

En les dues següents franges es pot destacar que el barri de la 
DE segueix tenint el nombre més elevat de jardins amb l’any de 
creació més antic. Es pot veure també que gairebé tots els ba-
rris fins al 2000 tenien almenys dos interiors d’illa urbanitzats, 
exceptuant únicament l’AEE amb un jardí, i SA sense cap ni un.

Ja entrat en el nou mil·lenni es va començar a potenciar aquests 
espais verds en interiors de mançana. Es pot veure en el plànol 
que des del 2000 al 2010 es van arribar a inaugurar fins a un 
total de 24 jardins d’aquesta tipologia. Malauradament en els 
següents cinc anys només se’n van urbanitzar dos, un dels quals 
Anaïs Napoleó, urbanitzat per l’estudi d’arquitectura B2B1.

En els últims cinc anys s’han creat fins a un total de sis nous jar-
dins en interiors d’illa, quatre dels quals s’han inaugurat o s’es-
tan a punt d’inaugurar aquest 2020.

En el gràfic inferior es pot veure l’evolució de la creació dels jar-
dins d’interiors d’illa en el que hi ha una clara tendència a l’alça 
per l’interès d’aquests. La franja verda mostra tot el període en 
què l’empresa de ProEixample va estar en actiu, destacant clara-
ment l’any 2007. Es veu perfectament la feina que va fer aquesta 
empresa, ja que ha estat el moment en què s’hi ha urbanitzat 
més espais d’aquesta tipologia.

En les franges roses que es van intercalant en la part inferior 
s’hi poden veure els mandats de l’Ajuntament de la ciutat de 
Barcelona, en la que durant 32 anys ha estat governant el PSC 
(Partit Socialista de Catalunya), fins a l’any 2011, any abans del 
tancament de ProEixmaple. Aquell any va agafar el relleu CIU 
(Convergència i Unió), mandat en què no s’hi va construir cap, 
fins al 2015 que va ser quan l’actual Alcaldessa, de Barcelona en 
Comú, va aparèixer al nou govern.

Fig. 54. Evolució de la creació dels interiors d’illa de l’Eixample. Fig. 55. Jardins d’interior d’illa per Any de Creació. Creat amb el programa QGIS.

1_ B2B. Estudi d'arquitectura creat pels arquitectes Jordi Bellmunt i 
Agata Buscemi.
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6.3 Interiors d’illa per ús anterior

L’anàlisi dels usos anteriors a la urbanització d’un jardí ha re-
sultat molt interessant, ja que es pot veure quina és la tendèn-
cia de canvi d’ús. Segueixen havent-hi jardins sense dades, en 
aquest cas cinc dels quals no s’ha pogut verificar quin era el seu 
ús anterior.

Hi ha sis localitzacions on en el seu passat ja hi havia un jardí 
urbanitzat i simplement s’ha convertit en ús públic, la majoria 
d’aquests localitzats en el barri de la Dreta de l’Eixample. Un 
exemple molt conegut és els famosos jardins del Palau Robert, 
els de Casa Elizalde o els de Torre de les Aigües1. Per altra ban-
da unes de les tipologies que més vegades han acabat en espai 
lliure en interiors d’illa són les que tenien un solar lliure de cons-
truccions, amb un total de set.

Si ens fixem en les tipologies més estranyes d’aquesta classifi-
cació dels 45 jardins d’interiors d’illa actuals, les d’ús mèdic o 
equipament en el seu ús anterior, només en trobarem cinc. En la 
majoria d’aquests casos s’ha cedit part de l’espai per a ús públic 
a canvi de l’ampliació del centre mèdic o equipament. 

Un altre cas poc comú és el d’ús previ de fàbriques, ja que exis-
teixen únicament dos, l’antiga fàbrica Myrurgia2 i l’antiga fàbrica 
d’Estrella Damm. Aquestes coincideixen, i no és d’estranyar, que 
els jardins actuals disposen d’una gran superfície.

Tot i això, l’ús que més s’ha adaptat als nous jardins en interiors 
d’illa han sigut les naus o magatzems industrials, així com antics 
tallers. No és d’estranyar, ja que en la creació de l’Eixample van 
ser aquestes mateixes edificacions les que es van anar “men-
jant” els grans interiors d’illa pensats per Ildefons Cerdà. Actual-
ment hi ha fins a un total d’11 jardins d’aquesta tipologia, però 
encara queden moltes naus on les que en un futur s’hi podria 
localitzar un nou espai verd.

Per últim, tot i que només amb tres casos, veiem els jardins 
on prèviament hi havia sales de cinema, ja que no ha sigut fins 
aquest últim any que hi ha hagut aquesta tendència. Algunes 
sales de cinema en les que ja feia anys que no s’hi projectava cap 
pel·lícula, ara s’han convertit en zones lliures d’edificacions per 
a un nou ús públic.

Fig. 56. Jardins d’interior d’illa per Ús Anterior. Creat amb el programa QGIS.

1_ Torre de les Aigües. Primer jardí d'interior d'illa obert al públic.
1_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Conceptes Complementaris.
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6.4 Interiors d’illa per superficie

En el plànol de les dades de superfície1 de cada jardí d’interior 
d’illa podem veure classificats els 45 espais en sis tipologies di-
ferents tal com veiem a la llegenda, els que tenen més superfície 
amb un color més fort i els que disposen de menys superfície 
amb un color més clar.

Tal com hem dit en el primer plànol d’anàlisi de dades, el barri 
amb més superfície d’aquests espais és el barri de la Nova Es-
querra de l’Eixample, i per tant no és d’estranyar que sigui el que 
té més nombre de jardins amb més superfície, amb un total de 
3. Aquests tenen més de 2.500 m² de superfície cada un (sense 
comptar els accessos). També disposen de jardins d’aquesta en-
vergadura els barris de la Dreta de l’Eixample i Sagrada Família, 
però només d’un, i sumant-los tots en surten un total de 5.

En contraposició, si ens fixem en els que tenen una superfície 
inferior a 500 m², només podem trobar 4. Dos es troben en el 
barri de Sant Antoni, un altre a la Dreta de l’Eixample i l’últim al 
barri de la Nova Esquerra de l’Eixample. Amb aquesta tipologia 
de jardins, de superfície inferior a 500 m², també es verifiquen 
les dades del primer plànol d’anàlisi de dades on veiem que Sant 
Antoni era el barri amb menys superfície d’interiors d’illa pú-
blics, ja que, com dèiem anteriorment, disposa dels dos espais 
més petits dels 45 totals.

De les franges amb les quals hem classificat els jardins en in-
teriors d’illa, cal dir que les de 1.500-2.000 m² i 2.000-2.500 
m², que són les següents més grans, tampoc si classifiquen una 
quantitat molt elevada d’aquests espais, ja que només disposen 
de 6 i 4, respectivament.

Per altra banda si ens fixem en les franges de 500-1.000 m² i de 
1.000-1.500 m² es veu com són les que més jardins s’hi classi-
fiquen en un total de 13 a cada una. Per tant es pot dir que són 
les superfícies estàndard o més comunes en les que s’acaben 
transformant aquests espais, i filant més prim amb una mitja de 
1.398 m² aproximadament.

Fig. 57. Jardins d’interior d’illa per Superfície. Creat amb el programa QGIS.

1_ La superfície que s'ha tingut en compte, no inclou els accessos als 
jardins. A l'Annex II es podran veure les superfícies totals.
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6.5 Interiors d’illa per tipologia d’execució

L’últim plànol d’anàlisi és el de tipologia d’execució, en el que 
es veuen les sis tipologies que en l’apartat dels casos d’estu-
di1 s’han explicat. Malauradament hi ha set interiors d’illa dels 
quals no es disposen dades per poder-los classificar. Per altra 
banda la tipologia número tres, anteriorment explicada no ha 
estat representada, degut a la gran quantitat de casos que no es 
poden registrar.

Una de les vies d’execució que més ha succeït a l’hora de crear 
jardí d’interior d’illa, amb 8 casos, és la número 1, en la que la 
parcel·la/es era una propietat pública preexistent a l’actuació, i 
simplement se l’ha dotat d’una urbanització per a ús públic.

Per altra banda la via segona és la segona manera d’execució 
que més casos té, amb un total de 12. En ser una actuació aïllada 
d’un propietari en què el jardí acaba sent cedit a l’Ajuntament, 
acostuma a ser cedit ja urbanitzat, però no sempre s’arriba a un 
acord i l’entitat pública acaba urbanitzant-lo. En el primer cas, el 
més comú, existeixen deu casos, i en el segon, en el qual l’Ajun-
tament urbanitza el jardí, només n’existeixen dos.

Pel que fa a la via d’execució número 4 és la que més casos recull 
amb un total de 13, però dividits en dos blocs. En ser un polígon 
o unitat d’actuació, existeixen dos o més propietaris i al ser ces-
sió gratuïta no sempre s’arriba a un acord per la urbanització del 
nou jardí per això s’han localitzat 7 espais on s’ha cedit el jardí ja 
urbanitzat i 6 en els que el jardí s’ha hagut d’urbanitzar per part 
de l’Ajuntament.

Per últim localitzem els que han estat per la via de l’expropiació 
amb una indemnització per al propietari, per aquesta via l’Ajun-
tament acaba urbanitzant el nou jardí d’interior d’illa. D’aquesta 
tipologia en podem trobar fins a un total de 5, sent una de les 
vies menys comunes i de les que es vol evitar, sempre que sigui 
possible a causa del possible increment del cost.

Fig. 58. Jardins d’interior d’illa per Tipologia d’Execució. Creat amb el programa QGIS.

1_ Pàg. 14. Apartat de Casos d'Estudi.
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Tenint en compte el recull de tots els plànols d’anàlisi, conjun-
tament amb les diferents normatives que s’han pogut explicar, 
el transcurs de la història de Barcelona fins a l’actualitat i els di-
ferents casos d’estudi dels jardins d’interiors d’illa, s’han elabo-
rat diferents plànols de conclusions. En aquests es pot veure la 
problemàtica del districte de l’Eixample visualitzant la mancan-
ça d’espais verds, en tots els barris i de manera localitzada. Per 
altra banda s’han elaborat uns plànols en el que s’exposa una 
possible proposta de cara a la resolució d’aquesta necessitat.

De tots és coneguda la necessitat d’augmentar els espais lliures 
de la ciutat, més i tot si són verds. Actualment, s’està apostant 
per l’actuació en el viari de la ciutat, creant superilles, carrils bici 
o carrers de vianants, molts d’ells provisionals a causa de la pan-
dèmia que estem vivint, però realment acabaran sent efectius?

En aquest treball s’ha vist com els interiors d’illa verds, van ser 
pensats des d’un inici per l'ideòleg de l’Eixample, Ildefons Cerdà, 
però també s’ha vist com van tenir una permanència efímera 
i com anys més tard s’ha tornat a repensar l’Eixample com en 
els seus orígens. Des de la creació de ProEixample s’ha creat un 
nou objectiu, que ara està més present que mai, i a partir del 
qual s’han anat aconseguint petites fites que l’han fet seguir viu. 
Aquest ha ajudat a la creació de diferents plànols que cada cop 
més veiem representats a la ciutat de Barcelona.

A partir de la cerca, dia rere dia s’ha creat un plànol on es poden 
diferenciar tots els espais verds del Districte de l’Eixample amb 
els seus radis de 200 m, els quals es van establir com un criteri 
òptim a seguir. D’aquestes zones verdes se’n deriven els espais 
lliures propis d’alguns equipaments o escoles, siguin patis o zo-
nes sense cobert d’estada. Per altra banda, es localitzen totes 
aquelles illes que se situen a menys de 200 m d’un espai verd, 
ja sigui des d’un gran parc a un petit jardí en interiors d’illa, pas-
sant pels patis privats d’escoles.

Aquesta recerca ens permet veure com encara hi ha grans zones 
que no es estan equipades amb zones verdes on evadir-se del 
soroll de la ciutat, un espai de jocs per a infants o, simplement,  
una àrea lliure de trànsit vehicles.

7.1 Interpretació

7. Conclusions

Fig. 59. Espais verds amb el radi de 200 m i les illes properes. Creat amb el programa QGIS.
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En la localització d’aquests espais, així com en els radis de 200m, 
s’han detectat totes aquelles illes que no es veuen abastades 
per aquests, i és aquí on es detecta el problema.

Si parem compte, el barri que es veu més afectat és el de l’AEE, 
seguit de la DE, amb un total de 18 illes afectades. Alhora que es 
comparen les dades esmentades en els plànols d’anàlisi de da-
des, podem veure que sí que és cert que l’AEE és el barri amb el 
tant per cent més baix de jardins en II1 respecte a números d’illa, 
amb un 8,3 %. En contraposició, el barri que està en millors con-
dicions és el de SA, ja que si ens ficem amb les estadístiques i el 
comparem amb el FP, sent aquest el segon millor, li treu gairebé 
dos punts, amb un percentatge de 13,7 %.

Posant en comparació les dades analitzades es poden veure di-
ferents resultats que a l’hora d’observar el plànol de l’Eixample 
no ens imaginaríem pas. En primer lloc, cal dir que els dos barris 
més grans són els que anteriorment nomenàvem com als que 
tenien més illes sense tenir un espai verd a prop, l’AEE i la DE, 
amb 72 i 114 illes, respectivament. Tenint en compte això, són 
els que per lògica haurien de tenir més habitants, però és ben 
bé el contrari, ja que són el tercer i el quart barri amb més po-
blació. Si s’observa bé el plànol, es pot veure com són els dos 
barris més cèntrics de la ciutat de Barcelona, on es concentren 
més blocs d’oficines, botigues importants, etc., fet pel qual els 
habitants tenen menys cabuda. Això ens ajuda a veure quin és el 
perquè d’aquesta situació.

Aquest fet, si calculem els habitants que hi ha per cada jardí en 
II, ens fa evident el fet que el barri de la DE, actualment, és el 
que està en millor situació ambiental, atès que hi ha un jardí 
cada 3.626 habitants. Si el posem en comparació amb el barri de 
SF, amb 8.564 habitant per cada jardí en II, podem obserar que, 
en aquest aspecte, no en surt gaire ben parat tampoc.

Fig. 60. Espais verds amb el radi de 200 m, les illes properes i les illes a més de 200 m. Creat amb el programa QGIS.

Fig. 61. Dades resum de cada barri del districte de l’Eixample.
1_ Pàg. 34. Apartat de Llistats. Abreviacions.
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En el plànol d’anàlisi dels jardins en II per superfície es podia 
veure com els més grans se situaven sobretot en el barri de la 
NEE, per tant si calculem la suma de totes les superfícies dels 
jardins, es veu com efectivament és el barri que té més superfí-
cie, repartida en 8 jardins. 

Si per altra banda es calcula la superfície total dels jardins en II 
del barri de SA, aquest és el que menys superfície total té, però 
sense deixar de banda que és el barri amb el percentatge més 
alt de jardins en funció del nombre d’illes. Aquest nombre és tan 
elevat, ja que s’ha de tenir en compte que és un dels dos barris 
amb menys illes, juntament amb FP, que és el segon amb el per-
centatge més alt, 11,8 %.

A l’hora de calcular la mitja d’edat dels jardins de II de cada barri 
s’observa que els més antics se situen en el de la DE, amb una 
mitja de 18 anys, però molt a la vora del barri del FP amb 17. Per 
l’altra banda de la taula es veu que el barri més jove és el de SA, 
amb una edat mitjana de 12 anys.

A l’hora de posar totes aquestes dades en valor, juntament amb 
els plànols d’anàlisi i els diferents càlculs emprats, es pot com-
provar que el barri que està en pitjors condicions és el de l’AEE, 
seguit de SF i la DE. Si per altra banda observem els barri en què 
es reuneixen les millors, establim que són SA, seguit de FP i NEE.

Tenint en compte totes aquestes conclusions, establim un to-
tal de 13 jardins d’interior d’illa repartits per tot el districte de 
l’Eixample, deixant les mínimes zones sense dotar d’espais verds 
en interiors de mançana. Aquests serien els mínims que s’hau-
rien de fer per canviar en gran quantitat les dades anteriorment 
citades, i abastant tot l’Eixample amb espais verds públics.

Fig. 62. Nombre de m2 i ardins en interiors d’illa per cada barri. Fig. 63. Espais verds amb el radi de 200 m, les illes properes, les illes a més de 200 m i les illes prioritàries. Creat amb el programa QGIS.

Aquestes conclusions estan basdes en un criteri personal, tenint 
en compte la sostenibilitat ambiental i ecològica, les quals po-
den variar, evidentment, segons els interessos i intencions que 
es vulguin aplicar.
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Aquests 13 nous jardins en II estarien pensats d’acord amb to-
tes les dades analitzades, creant certes hipòtesis i una opinió 
personal, ja que es poden detectar molts criteris i interessos o 
necessitats diferents.

Un cop detectats els barris amb més problemàtica, els que estan 
en millors condicions segons els espais verds en interiors d’illa, 
i localitzats els espais buits, es pot establir el nombre exacte de 
nous jardins per cada barri. Tenint en compte aquest increment 
de jardins es torna a calcular quines serien les dades actualitza-
des un cop s’haguessin urbanitzat aquests 13 espais.

Anteriorment veiem com els barri de l’AEE, de SF i la DE eren els 
que estaven en pitjors condicions, per tant són els que més jar-
dins nous haurien de tenir, amb un total de 3 cada un. En canvi 
els barris de SA, FP i NEE n’obtindrien dos el primer i els altres 
únicament un. Detallats aquests increments, s’actualitzarien les 
dades, ja que si s’estableix una mitja de 1.398 m², per cada inte-
rior d’illa nou augmentaria la superfície dedicada als jardins en 
interiors de mançana, així com baixaria la mitja d’edat d’aquests 
espais de cada barri.

A l’hora de calcular les noves dades es pot veure com hi hauria 
un canvi substancial en moltes, però hi hauria d’altres en les que 
no variaria gaire la posició de cada barri. Un clar exemple és els 
barris de l’AEE i el de SA, ja que tot i augmentar fins a 3 jardins 
en el primer, i dos en el segon, no canviarien les seves posicions 
pel que fa al percentatge de jardins respecte al nombre d’illes. 
L’AEE seguiria sent el que menys percentatge tindria, i SA, el que 
més, amb un clar avantatge respecte a totes els altres traient-los 
gairebé 4 punts.

Una altra dada que no es veuria gaire afectada pel que fa a po-
sicions seria la mitjana d’edat dels jardins interiors de mançana, 
ja que la DE seguiria sent el barri que té la mitja més alta i el de 
SA la més baixa, considerant-lo un barri jove en aquest aspecte. 
Els altres barris el que aconseguiria rejovenir-se més seria el del 
FP, passant de 17 a 12 anys.

7.2 Proposta

Fig. 64. Proposta dels m2 i jardins en interiors d’illa per cada barri.

Fig. 65. Dades resum de cada barri del districte de l’Eixample abans i després de la proposta.
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Si tornem a la superfície de jardins en II, establint la mitja ante-
riorment descrita, es veuria com la DE milloraria bastant, i sent 
el barri més gran, acabaria sent el que més superfície té dedi-
cada aquests espais interiors. En canvi per altra banda el barri 
del FP seria el que es quedaria amb menys, tot i això tindria un 
percentatge elevat de jardins segons nombre d’illes, respecte 
als altres barris, per tant no seria una dada preocupant, si alhora 
esmentem que és dels barris més petits del Districte.

L’última dada, però de les més importants, és la del nombre 
d’habitants per cada jardí, la qual no variaria del tot. El barri de 
la DE seria el que menys habitant per jardí tindria amb 2.901 
hab./jardí, ja que com s’ha explicat anteriorment, és dels barris 
amb menys població en proporció del nombre d’illes. En canvi 
el barri que abans estava en pitjors condicions, en aquest aspec-
te, el de SF milloraria considerablement, passat de 8.564 hab./
jardí a 5.709 hab./jardí, deixant en pitjors condicions al barri de 
la NEE, que seria dels barris amb menys diferencia, passant de 
7.254 hab./jardí a 6.448 hab./jardí.

Un cop analitzades les futures millores que podria tenir el distric-
te de l’Eixample i alhora cada un dels seus barris, podríem esta-
blir un criteri d’ordenació d’execució, basant-se en les diferents 
dades explicades, però tenint en compte sobretot els hab./jardí 
i els percentatges referents als jardins segons el nombre d’illes. 
Si alhora, establíssim una mitjana d’1,2 jardins creats cada any, 
com anteriorment veiem, podríem calcular que es podrien arri-
bar a urbanitzar tots aquests jardins d’interior de mançana amb 
un màxim de 17 anys aproximadament.

A la vegada que es tenen en compte les dades amb els nous 
increments de jardins, tornem a aportar la informació dels usos 
anteriors i la tipologia d’execució, en l’apartat d’anàlisi de dades, 
es poden aportar un afegit de conclusions. Els últims anys s’han 
anat creant nous jardins en interiors de mançana en espais grans 
o en desús, com poden ser aparcaments o grans sales de cine-
ma. Per altra banda la metodologia d’execució més comuna és 
la d’una actuació aïllada en la qual s’acostuma a tenir tracte amb 
un o pocs propietaris i en una o poques parcel·les. És aleshores 
quan si s’ajunten aquests dos aspectes, es detecta un nou camí 
pel qual analitzar els II, detectant grans espais, com naus o cine-
mes en desús, ja que malauradament se n'estan tancant molts.
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En el transcurs de la nova urbanització d’espais verds públics 
al districte de l’Eixample, s’han anat establint diferents criteris, 
però aquests són canviants, és per això que s’ha d’escollir el cri-
teri adequat i intentar seguir-lo el més acuradament possible. La 
dificultat d’execució d’un jardí en interior d’illa i la llarga espera, 
són els inconvenients que fan que no es vegi una evolució en 

poc temps. Però si ens fixem en els últims anys, aquesta tipo-
logia d’espais s’han anat instaurant cada cop més al Districte, i 
s’espera que aquesta tendència no hagi fet més que començar, 
per complir l’objectiu que inicialment es tenia per l’Eixample de 
Barcelona.

Fig. 66. Proposta final segons el criteri establert. Creat amb el programa QGIS.
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Creat amb el progrma QGIS [Plànol]. 
Fig. 56. Elaboració pròpia. Jardins d’interior d’illa per Ús Anterior. Cre-
at amb el progrma QGIS [Plànol]. 
Fig. 57. Elaboració pròpia. Jardins d’interior d’illa per Superfície. Creat 
amb el progrma QGIS [Plànol]. 
Fig. 58. Elaboració pròpia. Jardins d’interior d’illa per Tipologia d’Exe-
cució. Creat amb el progrma QGIS [Plànol]. 
Fig. 59. Elaboració pròpia. Espais verds amb el radi de 200 m i les illes 
properes. Creat amb el progrma QGIS [Plànol]. 
Fig. 60.  Elaboració pròpia. Espais verds amb el radi de 200 m, les illes 
properes i les illes a més de 200 m. Creat amb el progrma QGIS [Plànol]. 
Fig. 61. Elaboració pròpia. Dades resum de cada barri del districte de 
l’Eixample [Taula de dades]. 
Fig. 62. Elaboració pròpia. Nombre de m2 i jardins en interiors d’illa per 
cada barri [Gràfic]. 
Fig. 63. Elaboració pròpia. Espais verds amb el radi de 200 m, les illes 
properes, les illes a més de 200 m i les illes prioritàries. Creat amb el 
progrma QGIS [Plànol]. 
Fig. 64. Elaboració pròpia. Proposta dels m2 i jardins en interiors d’illa 
per cada barri [Gràfic]. 
Fig. 65. Elaboració pròpia. Dades resum de cada barri del districte de 
l’Eixample abans i després de la proposta [Taula de dades]. 
Fig. 66. Elaboració pròpia. Proposta final segons el criteri establert. 
Creat amb el programa QGIS [Plànol]. 

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/index
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https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/index
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/index
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/index
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca
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AEE: Antiga Esquerra de l'Eixample.

AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona.

BIMSA: Barcelona d'Infraestructures Municipals S. A. (BIM/SA).

DE: Dreta de l'Eixample.

ED: Estudi de Detall (Tipus de planejament).

FP: Fort Pienc.

II: Interiors d'Illa.

MPE*: Modificació del Pla Especial.

MPGM: Modificació del Pla General Metropolità.

MPPERI*: Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior.

NEE: Nova Esquerra de l'Eixample.

NU: Normes Urbanístiques.

NUMAMB: Normativa Urbanística Metropolitana de l'Àrea Me-

trpolitana de Barcelona.

ORME: Ordenança de Rehabilitació i Millora de l'Eixample.

PE: Pla Especial (Tipus de Planejament).

PEI*: Pla Especial Integral (Tipus de Planejament).

PEO*: Pla Especial d'Ordenació (Tipus de Planejament).

PERI: Pla Especial de Reforma Interior (Tipus de Planejament).

PEU*: Pla Especial Urbanístic (Tipus de Planejament).

8.3 Abreviacions

PEUMU*: Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana (Tipus de 

Planejament).

PGM: Pla General Metropolità.

PIU: Portal d'Informació Urbanística.

PMU*: Pla de Millora Urbana (Tipus de Planejament).

POUM: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

QU: Qualificació Urbanística.

SA: San Antoni.

SF: Sagrada Família.

* Abreviacions que apareixen als Annexes.
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8.4 Conceptes Complementaris

BIMSA: Empresa amb capital públic lligada a l'Ajuntament de 

Barcelona que s'encarrega de les obres i les actuacions d'in-

fraestructures, urbanitzacions, equipaments i edificacions 

puntuals. Es va crear l'any 2012 assumint la responsabilitat i les 

actuacions de ProEixample.

Dades georeferenciades: Són aquelles dades que s'han posici-

onat espacialment en una localització geogràfica determinada i 

única, definida per un sistema de coordenades. Tots els plànols 

i dades d'aquest treball s'han extret del programa QGIS amb 

totes les dades georefernciades.

Febre d’Or: Entre el anys 1876 i 1878 a Cataluny va existir la 

Febre d'Or, quan la burgesia catalana era afavorida pels movi-

ments especulatius, augmentant la seva economia. 

Febre Groga: Malaltia vírica que va arribar a Catalunya l'any 

1821 causant 8.821 morts.

Fondària Edificable: Distància que hi ha entre la línia de façana 

i la línia posterior de l'edificació. 

Higienisme: Moviment sorgit a mitjans del segle XIX, quan la 

medicina començava a evolucionar degut a l'alta freqüència 

d'epidèmies, creant hàbits més saludables i que tenien més en 

compte la salut i el nivell de vida. Aquest moviment va fer can-

viar la manera de fer en certs àmbits, com la medicina, l'arqui-

tectura o l'urbanisme.

Myrurgia: Antiga empresa dedicada a la perfumeria, creada al 

1916.

Planejament Urbanístic: Conjunt de normatives o tècniques 

que s'estableixen per ordenar el territori, per tal de tranfor-

mar-lo o conservar-lo.

Teixit: Espais conformats per edificacions, zones verdes i ciari 

que creen una trama característica difereciant-la de les demés.
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Article 9. Delimitació i règim de l’espai lliure interior d’illa

1. Constitueixen l’espai central dels interiors d’illa les parts de les finques situ-
ades a una distància de les alineacions dels vials superior a una vegada i mitja 
la profunditat edificable.

2. En aquelles illes on la profunditat edificable resultant de l’aplicació de l’arti-
cle 242 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità sigui igual o 
superior a 20 metres, i no tinguin passatges, l’espai central de l’interior d’illa, 
delimitat d’acord amb l’apartat anterior, no és edificable i ha de ser destinat 
a espai enjardinat de titularitat privada. Els terrenys i edificacions situats en 
l’espai central de l’interior d’illa qualificats com a sistemes o equipaments co-
munitaris mantenen el seu règim específic previst a les Normes Urbanístiques 
i, per tant, no se’ls aplica el règim dels espais centrals de l’interior d’illa de la 
Zona 13E.

Es tolerarà que pugui ocupar-se part del subsòl d’aquest espai enjardinat per 
establir un pas de comunicació entre els edificis de l’illa situats en diferents 
fronts de la mateixa, sempre que això no suposi la destrucció dels jardins o ar-
brat existents i que la seva superfície quedi enjardinada, exigint-se, a aquests 
efectes, un gruix mínim de terres sobre el forjat o volta de 2 metres. L’am-
plada del pas serà el mínim funcional necessari, sense que en cap cas sigui 
superior a 7,50 metres...

3. L’espai central de l’interior d’illa s’haurà d’adequar al règim previst en 
l’apartat anterior sempre que es realitzin intervencions globals en el conjunt 
de l’edificació principal que comportin:
a) Increment de volum o sostre. Tanmateix, s’exclouen de l’aplicació d’aquest 
precepte aquells increments que tinguin per objecte únicament la instal·lació 
dels elements tècnics dels serveis comuns.
b) Increment del nombre de departaments o unitats funcionals anteriorment 
existents.
c) Redistribució general d’espais.
d) Canvi d’ús de l’edifici.
e) Substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun altre 
element estructural.
L’execució simultània o successiva d’altres obres de reforma o rehabilitació 
de grau alt que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor d’una 
construcció de nova planta de característiques similars i amb la mateixa su-
perfície que l’edificació existent, en edificis que tenen un sostre o volum su-
perior al que s’autoritzaria en cas de nova construcció comportarà, així ma-
teix, l’obligació d’adequar l’espai central de l’interior d’illa al règim previst a 
l’apartat 2.

10.1 Annex I: Normativa

10. Annexos

4. S’exceptuen de l’obligació d’ajustar-se a l’ordenació dels espais centrals de 
l’interior d’illa de la Zona 13E aquelles edificacions incloses en el Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni, que es trobin construïdes dintre de l’espai lliure 
d’interior d’illa, sempre que la part que ocupa aquest espai reuneixi els valors 
que motiven la protecció.

Article 11. Actuacions per a la creació d’espais lliures interiors d’illa de titu-
laritat pública

En l’àmbit qualificat 13 Eixample, es podran promoure Plans de Millora Ur-
bana, amb la finalitat de possibilitar la creació d’espais lliures interiors d’illa 
enjardinats de titularitat i destí públic. Aquests Plans podran, a més, incloure 
qualsevol dels objectius previstos a l’article 324 de les Normes Urbanístiques 
o dels establerts per a aquests tipus d’instruments de planejament per la le-
gislació urbanística.

1. Els indicats Plans tindran com a àmbit de referència mínim l’illa, si bé 
d’acord amb les preexistències, característiques concretes i funcionalitat de 
l’actuació a desenvolupar, es podran delimitar àmbits d’actuació de superfície 
inferior, degudament  justificats.

2. Els Plans de Millora Urbana podran ésser d’iniciativa pública o privada. En 
aquest  últim supòsit, serà necessari que el Pla Especial de Reforma Interior 
prevegi els  mecanismes de gestió que garanteixin la cessió gratuïta a l’Ajun-
tament de l’espai lliure interior d’illa i els seus accessos.

Article 12. Plans de Millora Urbana per a l’obtenció d’espai lliure interior 
d’illa públic

1. Els Plans de Millora Urbana delimitaran l’espai lliure interior de l’illa i els 
seus accessos, que seran de titularitat pública. L’espai lliure interior d’illa po-
drà abastar un àmbit inferior o superior al previst a l’article 9, d’acord amb les 
característiques i viabilitat d’execució de l’actuació.

2. Els espais lliures interiors d’illa que es delimitin pels Plans de Millora Urba-
na es qualificaran com a sistema local d’espais lliures d’interior d’illa a l’Ei-
xample (6E). Aquesta qualificació també s’estendrà als accessos necessaris 
per a accedir-hi, si bé amb les peculiaritats que deriven de la seva funcionali-
tat específica. Els sistemes 6E es regiran per les disposicions d’aquestes Nor-
mes i, en tot allò que no estigui previst, se’ls aplicarà la regulació establerta 
per als sistemes locals d’espais lliures, jardí urbà (6).

3. A l’espai interior d’illa només es permetran els usos públics i col·lectius 
que estiguin específicament previstos als Plans de Millora Urbana i siguin

compatibles amb el seu destí d’espai lliure, sens perjudici d’allò que estableix 
l’article 14.

Article 13. Execució dels Plans de Millora Urbana

1. Els Plans de Millora Urbana concretaran els instruments de gestió que per-
metin l’obtenció, per part de l’Ajuntament, dels espais lliures d’interior d’illa i 
del sòl necessari per a garantir l’accés.

2. Per tal de facilitar la gestió urbanística, els Plans de Millora Urbana podran 
preveure la cessió gratuïta dels espais lliures interior d’illa, mitjançant qual-
sevol dels instruments establerts a la legislació urbanística per a garantir la 
distribució dels beneficis i càrregues derivats del planejament i, en particular, 
la reparcel·lació discontínua de parcel·les urbanes, en els termes que preveu 
l’article 73 de la Carta Municipal de Barcelona.

3. En els supòsits en què, en delimitar l’espai lliure interior d’illa, resulti afec-
tat sòl al qual el planejament urbanístic atribueixi aprofitament urbanístic, 
l’obtenció del sòl per part de l’Administració comportarà la transferència de 
l’aprofitament corresponent al Patrimoni Municipal d’Urbanisme, segons es-
tableix l’article 74.1 de la Carta Municipal de Barcelona. En aquests casos, el 
Pla de Millora Urbana regularà, d’acord amb l’article 73 de la Carta municipal, 
la transferència del sostre edificable i en aquest instrument de planejament 
s’haurà de justificar l’origen i, per tant, la procedència del mateix, l’equivalèn-
cia entre els aprofitaments i el control del procediment de la transferència. En 
tot cas, la transferència resta limitada al que preveu l’article 11 de les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità.

Article 14. Règim urbanístic del subsòl dels espais lliures interiors d’illa

1. Els Plans de Millora Urbana concretaran els usos admesos en el subsòl de 
l’espai lliure interior d’illa. A aquests efectes, es podrà preveure, a més de l’ús 
d’aparcament, els usos propis de les zones de densificació urbana que siguin 
adequats al subsòl i a l’entorn. En cap cas s’admetran en el subsòl els usos 
residencials.

2. Els usos autoritzats en el subsòl es regiran per les condicions urbanístiques 
que determini el Pla de Millora Urbana i, en allò que no estigui expressament 
previst, pel Capítol 3r Règim dels usos i usos per zones del Títol IV de les Nor-
mes urbanístiques del PGM.

3. D’acord amb allò que estableixin els Plans de Millora Urbana, els usos del 
subsòl podran tenir la consideració d’aprofitament lucratiu de titularitat pri-
vada, als efectes de la distribució dels beneficis i càrregues derivats del pla-
nejament.

4. Els usos previstos en el subsòl hauran de permetre l’enjardinament de l’es-
pai lliure interior d’illa.
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10.2 Annex II: Interiors d’Illa

NOM ANY URBANITZACIÓ BARRI NOM PLANEJAMENT RESUM SUPERFICIES COSTOS PREVISTOS USOS EXISTENTS TIPUS D'ACTUACIÓ

AGUSTÍ CENTELLES - CASA 
MACAYA

2020 DE

MPGM
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MPGM 
D'ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DISCONTINU: A) 
PALAU MECA C/MONTCADA, NÚM. 19,
B) ILLA CASA MACAYA PG. DE SANT JOAN, 
CARRERS PROVENÇA, ROGER DE FLOR I 
MALLORCA, C) PASSATGE CLIP CARRERS
LEPANT, INDÚSTRIA, PADILLA I CÒRSEGA 
(B1142)

27/10/2010

• Oberta la primera part del jardí al C. Roger de Flor 191 a partir del planejament del 2010, les obres de urbanització de l'interior de 
l'illa les realitza BIMSA durant el 2019, a partir d'un conveni urbanístic signat a tres parts juntament amb la Caixa - Casa Macaya i 
l'aparcament ubicat al subsòl. 
• El conveni urbanístic data de 13/07/2009. En aquell moment la finca era propietat de "La Caixa" i tenia ocupat el subsòl en dos 
plantes d'aparcament. El sòl estava qualificat de 17/6 i tenia una construcci´en PB dedicada a usos vinvulats al centre cultural de la 
Casa Macaya. L'accés des del carrer Roger de Flor 191 ja era de propietat municiapal.
• Es cedeix de manera gratuïta l'interior d'illa, conservant l'ús d'aparacement en el subsòl. Es trasllada l'edificabilitat de diferents 
finques de l'Ajuntament per la creació d'un edifici d'oficines o altres usos possibles a la finca del carrer Roger de FLor 193-195, 
deixant així finques sense edificabilitat per creari espais lliures d'interior d'illa amb clau 6b, de titularitat pública. L'Ajuntament 
assumeix el cost de reparcel·lació i de l'ubanització de l'interior d'illa.

• Es destinen 3.775,00 m²st de parcel·les del poligon d'actuació en parcel·les del carrer Roger de Flor 193-195.

• II: 1486,30 m²
• II+Accés: 1969,26 m²

• Àmbit plan.: 6041,69 m²

• Sup. alliberada: 2885,16 m²

• 1.507.274,22 € a càrrec de l'Ajuntament per 
enderrocs i urbanitzacions.
• 57.906,25 € a càrec de "la Caixa" per 
enderrocs.

• En el interior d'illa hi estava 
situada la seu del Centre 
cultural de la Caixa de 
Pensions, construcció en 
planta baixa. En el subsòl hi 
havia dues plantes 
d'aparacament.

4.2

ANAÏS NAPOLEON 2015 FP

PERI
PER LA DELIMITACIÓ I LA QUALIFICACIÓ D'UN 
NOU ESPAI LLIURE INTERIOR D'ILLA I DELS SEUS 
ACCESOS, A L'ILLA CONFIGURADA PERL CARRERS 
GRAN VIA- MARINA-CASP-SERDENYA (B020496) 
12/11/2002

• Jardí privat per comunitat de veïns (Marina 157-167) - Reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació. Cessió de l'II aprovada al 
24/10/1997 amb Mapfre Inmuebles.
• Local en desús (gran via 770-772) - Expropiació a llarg plaç.
• Aparcament (marina 153-155) - Expropiació
• A partir d'un conveni s'arriba a un acord amb Mapfre Inmuebles en que es cedeix l'interior d'illa a canvi d'una llicència d'obres per 
a nova construcció d'habitatges, locals comercials i aparacament. La zona enjardinada serà d'ús privat fins al moment que 
l'Ajuntament proporcioni un accés en aquest interior d'illa. Posteriorment espropia dos finques més per poder executar l'accés i 
augmentar les dimensions del nou jardí. L'ajuntament s'encarrega de urbanítzar-lo.

• II: 1147 m²
• II+Accés: 1404,5 m²

• Àmbit plan.: 3577,5 m²

• Sup. alliberada: 1404,5 m²

• 170.001.647 pst.
• 1.021.730 € a càrrec de l'Ajuntament.

• Jardí privat de comunitat de 
veïns.
• Local en desús en PB.
• Aparcament en superficie.

2.2

BEATRIU DE PINÓS-MILANY 2011 EE

MPGM
PER A LA CREACIÓ D'UN NOU EQUIPAMENT I LA 
RECUPERACIÓ DE L'INTERIOR D'ILLA DEFINIT 
PELS CARRERS DE ROSSELLÓ, D'URGELL, DE 
CÒRSEGA I DE VILLARROEL (B0887)
02/03/2007

• 11 parcel·les o porcions d'aquestes amb diferents porpietaris entre els quals la fundació per a la recerca biomèdica. Amb usos 
diversos com tallers i rentat de cotxes, magatzems, oficines, habitatges en pb o en desús.
• Els mecansimes de gestió a emprar són: modificació de qualificacions urbanístiques, expropiació amb beneficiari del sòl afectat 
per equipament i zona verda, i cessió de la superficie del sòl destinat a zona verda, a favor de l'ajuntament de barcelona.
• La fundació clínic per a la recerca biomèdica es fa càrrec de la urbanització. En el subsòl s'inclou ús obligatori d'aparcament i en 
superficie un equipament de recerca mèdica.

• Sostre edificable sobre resant: 6183,94 m²

• II: 2314,85 m²
• II+Accés: 2466,95 m²

• Àmbit plan.: 4040,93 m²
 
• Sup. alliberada: 2466,95 m²

• L'ajuntament assumeix una despesa de 
1.747.420 € d'espropiacions i una despesa de 
1.492.570 € per adquisició de del sòl.
• La Fundació clínic per a la Recerca 
biomèdica es fa càrrec de la urbanització amb 
un cost de 834.633 €.

• Tallers i rentat de cotxes, 
magatzems, oficines, 
habitatges en PB o finques en 
desús.

4.1

BEATRIU DE PROVENÇA 2010 SF

PE
PER A LA CONCRECIÓ DE L'ÚS I ORDENACIÓ 
VOLUMÈTRICA DELS TERRENYS SITUATS ENTRE 
ELS CARRERS DE PROVENÇA, NÀPOLS I 
MALLORCA, PROMUGUT PER MYRURGIA 
(BE186)
19/09/1990

• Es va crear la possibilitat de construir habitatges en un part de la finca i es va començar a ocupar el subsòl, fet que va obligar als 
propietaris a cedir a l'Ajuntament l'interior d'illa ja urbanitzat. També s'hi va construir un equipament esportiu privat.
• Pel que fa a la cessió hi ha una part de la parcel·la que és propietat privada, però amb dret d'accés i ús públic.

• Edificabilitat proposada: 6.854 m² de sostre.

• II: 1.592,54 m²
• II+Accés: 2006,75 m²

• Àmbit plan.: Aprox.: 7.128 m²

• Sup. alliberada: 2.268,86 m²

• 15.882.020 pst
• 95.452,86 €

• Soterranis de l'antiga fàbrica 
Myrurgia.

2.1

CÀNDIDA PÉREZ 2007 SA

MPGM
PER A LA CREACIÓ D'UN NOU EQUIPAMENT I LA 
MODIFICACIÓ DE L'INTERIOR D'ILLA DEFINIT 
PELS CARRERS DE MANSO-RONDA DE SANT PAU-
PARLAMENT-BORELL (B020579)
19/05/2004

• 6 parcel·les o porcions d'aquestes amb diferents propietaris. Amb usos diversos com comerços, centres educatius, activitats 
recreatives o habitatges. 
• La finca era propietat de El Corte Inglés S.A., però va ser cedida de manera gratuïta al Ajuntament a canvi del traspàs dels 
aprofitament a la finca de Diagonal-Francesc Macià.

• II: 944,80 m²
• II+Accés: 1.251,81 m²

• Àmbit plan.: 4087,67 m²

• Sup. alliberada: 944,8 m²

• Urbanització: 72.121,45 €
• Indemnitzacions per expropiacions: 
132.340,02 €

• Comerç, centre educatiu, oci 
i habitatge

4.2

CARLIT 1991 DE

MPGM
PER MILLORES DOTACIONALS AL CONJUNT 
HISTÒRIC DE L'EIXAMPLE (BE189)
13/05/1991

• En aquesta modificació entren en joc 15 peces de les quals l'illa de concell de cent-nàpols-diputació-roger de flor.
• Els sistemes d'actuació són de cooperació. els mètodes de gestió són la requalificació (passar de 4994,30 m2 de QU 17-6 a 2426,30 
m2 de QU 6; 869 m2 de QU 7; i 1699 m2 de QU 18), construcció d'un equipament escolar públic i cessió lliure de càrregues i 
urbanització.
• La part colindant a l'edificació és sòl subjecte a servidumbre d'ús públic en superficie, edificable sota rasant, i la urbanització 
d'aquesta és a càrrec del promotor de la zona de QU 18.

• S'estableix una edificabilitat de 7.060,9 m² de sostre amb QU 13a i 18

• II: 754 m²
• II+Accés: 895 m²

• Àmbit plan.: 31.361,30 m2

• Sup. alliberada: 300 m²

• Cap cost, al ser cessió obligatòria i gratuïta. • Naus sense ús actual.

4.1
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CARME BIADA 2007 DE

PEUMU
PER A LA REGULACIÓ DE L'EQUIPAMENT, SITUAT 
A L'INTERIOR D'ILLA DELIMITADA PELS CARRER 
DE BRUC-ROSSELLÓ-ROGER DE LLÚRIA-
CÒRSEGA, PER UBICAR UNA ESCOLA BRESSOL 
(B1211)
17/12/2010

• Parcel·la de l'ajuntament amb accés des del carrer de Roger de Llúria número 132, està actualment ocupada pels Jardins Carme 
Biada,
• La finca de Roger de Llúria 132 va ser comprada per ProEixample i posteriorment per l'Ajuntament de Barcelona a aquesta. 
Després aquest va comprar la finca del c/Bruc 153.

• Es situa una escola bressol a l'interior d'illa.

• II: 767 m²
• II+Accessos: 1.276 m²

• Àmbit plan.: 3.035 m²

• Sup. alliberada: 1.276 m²

• Costos de compra: 4.470.281,98 € • Aparcament

1

CARRETERA ANTIGA D'HORTA 2003 FP

PER A LA CREACIÓ DE DOS NOUS ESPAIS 
PÚBLICS INTERIORS D'ILLA AL PASSATGE SIMÓ 9-
13  I A L'ILLA DELS CARRERS VALÈNCIA-ARAGÓ-
CASTILLEJOS-PADILLA I PER APLIACIÓ DE 
L'INTERIOR D'ILLA DE L'ANTIGA CARRETERA 
D'HORTA (B0609)
28/11/2003

• ProEixample amplia la zona verda d'aquesta illa per addicionar a la que en el seu moment era existent, però en procés 
d'urbanització. Tots els costos d'urbanització són a càrrec de l'Ajuntament.

• Es traspassen 582,12 m²st a la finca del c/Rosselló 390; 627,12 m²st a la finca del c/Sepúlveda 156; 672,50 m²st a la finca del 
c/Viladomat 310.

• II Inicial: 2077,80 m²
• II Actual: 2292,80 m²

• Àmbit plan.: 8.112,91 m²

• Sup. alliberada: 2.910,17 m²

• Urbanització: 210.177,62 € • Lliure d'edificacions.

4.2

CASA ELIZALDE 1985 DE

MPGM
PER A LA DOTACIÓ D'UN NOU EQUIPAMENT 
ESCOLAR CARRERS MARINA, 193-195 I 197, 
DIPUTACIÓ 439I, I D'UN INTERIOR D'ILLA AL 
CARRER DE VALÈNCIA, 302 (B0895)
26/09/2007

• Parcel·la de l'ajuntament, està actualment ocupada pels Jardins de la Casa Elizalde.
• Jardí existent que amb aquesta modificació va ser requalificat amb QU 6.

• II: 473 m²

• Àmbit plan.: 4652,81 m²

• Sup. alliberada: 473 m² _

• Jardí existent

1

CÈSAR MARTINELL 1989 EE

PEO
DE L'ÀMBIT D'INTERVENCIÓ DISCONTINUA A 
DUES MANÇANES DE L'EIXAMPLE. 1-GRAN VIA 
543-545 VILLAROEL 60BIS, 2-PASSEIG DE GRÀCIA 
9 (BE176)
21/12/1988

• En el moment de fer el actual jardí hi havia una aparcament. La parcel·la era tot d'un mateix propietari, el mateix de la parcel·la 
per la qual si accedeix ara al jardí. En el Pla Especial es va acordar que aquest mateix propietari ocuparia el subsòl amb ús 
d'aparacament, mantindria la titularitat , però en forma de concessió. Es mantindrien les servituds de pas cap al jardí i l'aparcament 
i urbanitzaria l'interior d'illa de l'actual Jardí Cèsar Martinell.

• S'obté una edificabilitat de 2.419,66 m² de sostre en la parcel·la on s'hi executa un accés, c/Villarroel.
• S'obté una edificabilitat de 2.690,81  m² de sostre en la parcel·la on s'hi executa un segon accés, c/Gran Via de les Corts Catalanes.

• II: 2305,29 m²
• II+Accessos: 2669,72 m²

• Àmbit plan.: Aprox.: 3924,2 m²

• Sup. alliberada: 1225 m²

• 119.823,8 € de sostre per compensar, que 
equivalen a els m2 que no s'han transferit.
• 99.029,97 € de sostre d'aparcament per 
concessió.

• Aparcament

4.1

CINEMA NIZA 2020 SF

PMU • Cinemes Niza

CINEMA NOVEDADES 2020 DE

PMU • Cinemes Novedades

CINEMA URGELL 2020 SA

PMU
PER A L'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ EN LES 
FINQUES DELS CARRERS DEL COMTE D'URGELL, 
NÚMS. 29-33 I DEL COMTE BORRELL, NÚM. 82 I 
LA CREACIÓ D'UN NOU ESPAI LLIURE PÚBLIC 
INTERIOR D'ILLA (B1452)
29/12/2015

Aquest jardí es crea a partir de la construcció d'un supermercat de promoció privada que seguint la normativa ha de cedir l'espai 
d'interior d'illa urbanitzat. Aquesta nova intervenció engloba un soterrani i part de PB dedicats a l'espai del supermercat, part de 
l'interior d'illa destinat a ús d'aparcament, i el propi espai enjardinat d'ús públic. Tots els costos van a càrrec de l'entitat privada.

• II: 992,21 m²
• II+Accés: 1119,75 m²

• Àmbit plan.: 2.652,98 m²

• Sup. alliberada: 1119,75 m²

• Urbanització: 223.950,00 €
• Enderroc: 150.000,00 €
• Projectes: 45.000,00 €
• TOTAL: 418.950,00 €

• Cinemes Urgell.

2.1

CLOTILDE CERDÀ 1999 FP

MPGM
PER A LA DOTACIÓ D'UN NOU EQUIPAMENT 
ESCOLAR CARRERS MARINA, 193-195 I 197, 
DIPUTACIÓ 439I, I D'UN INTERIOR D'ILLA AL 
CARRER VALÈNCIA, 302 (B0895)
26/09/2007

• Parcel·la de l'Ajuntament de Barcelona que es va veure afoavorida en la MPGM del Jardins de Tete Montoliu, on es va fer una 
permuta de qualificacions, dotant així de QU de clau 6b a aquesta parcel·la interior, però traspassant part de QU de clau 7b, que 
tenia aquesta illa, a l'illa dels jardins de Tete Montoliu. Aquest fet a promoure la creació del Jardins de Clotilde Cerdà.
• La urbanització va ser a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona.

• II:1291,43 m²
• II+Accés: 1876,42 m²

• Àmbit plan.: 4.652,81 m²
_

• Sense edificacions

1
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CONSTANÇA D'ARAGÓ 2007 DE

PEU
CONCRECIÓ I ORDENACIÓ D L'EQUIPAMENT 
SITUAT AL CARRER ROGER DE FLOR 194 - 198 
(B0709)
18/03/2005

• L'Ajuntament era propietari de la parcel·la on actualment estants els jardins de Constança d'Aragó. Va cedir la part de la parcel·la 
amb front a carrer i fins a la fondària edificable al Servei Català de la Salut per construiri un equipament sanitari. Posteriroment el 
mateix Ajuntament es va fer càrrec del cost i la urbanitació de la part restant de la parcel·la on ara hi ha els jardins.

• II: 830 m²
• II+Accés: 948 m²

• Àmbit plan.: 1.440 m²

• Sup. alliberada: 948,00 m²

_ _ 1

ELENA MASERAS 2005 EE

PEI
DE SÒL DESTINAT A EQUIPAMENTS A LA PLAÇA 
DE FERRER I CAGIGAL CANTONADA AL CARRER 
ROSSELLÓ (B0644)
21/05/2004

• La parcel·la és propietat de l'Hospital Clínic Provincial de Barcelona. En aquest Pla Especial es preveu la construcció d'un nou 
edifici sanitari que creix en altura i en el subsòl. El propietari va ser l'encarregat d'urbanitzar l'interior d'illa, podent fer aparèixer 
volums per instal·lacions o sortides d'emergència. Encara que el Jardí fós privat l'accés hauria de ser públic.

• El sostre màxim edificable no canvia, sent de 14.000 m²st

• II: 1.419 m²
• II+Accessos: 1.555 m²

• Àmbit plan.: 1780 m²

• Sup. alliberada: 1.555 m² 

_

• Edifici d'ús mèdic i de 
recerca.

2.1 

EMMA DE BARCELONA 2000 EE

PMU
PER A L'ORDENACIÓ DE LES EDIFICACIONS DEL 
CARRER COMTE BORRELL NÚM. 157-159 
(B0611)
28/11/2003

• ProEixample va adquirir la parcel·la i la va urbanitzar. Posteriorment va ser cedida a l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquest 
planejament s'incrementa els m2 de sòl amb QU 6b.

• Es traspassen 2.267 m² de sostre edificables a la finca de c/Comte Borrell 157.

• II: 1789,87 m²
• II+Accessos: 2411,13 m²

• Àmbit plan.: 2167,71 m²

• Sup. alliberada: 435,80 m²

• Urbanització: 64.480 € • Jardí ja urbanitzat

1

ENRIQUETA SÈCULI 2010 SF

PMU
PER A LA CREACIÓ DE DOS NOUS ESPAIS 
PÚBLICS INTERIORS D'ILLA AL PASSATGE SIMÓ 9-
13  I A L'ILLA DELS CARRERS VALÈNCIA-ARAGÓ-
CASTILLEJOS-PADILLA I PER APLIACIÓ DE 
L'INTERIOR D'ILLA DE L'ANTIGA CARRETERA 
D'HORTA (B0609)
28/11/2003

• ProEixample va adquirir dues finques situades en els interiors d'illa amb els fons que disposava el districte, una la dels actuals 
Jardins d'Enriqueta Sèculi. Tots els costos d'urbanització són a càrrec de l'Ajuntament.

• Es traspassen 582,12 m²st a la finca del c/Rosselló 390; 627,12 m²st a la finca del c/Sepúlveda 156; 672,50 m²st a la finca del 
c/Viladomat 310.

• II: 734 m²

• Àmbit plan.: 8.112,91 m2

• Sup. alliberada: 2.910,17 m²

• Urbanització: 112.186,42 € • Lliure d'edificacions.

5

ERMESSENDA DE CARCASSONA 2007 EE

MPGM
PER A L'ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
DE TELECOMUNICACIONS DE TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. (B0837)
04/05/2007

• La parcel·la era municipal. En el moment de la urbanització no hi havia cap edificació, però tenia un ús d'aparcament de 
pagament. Es requalifica i es destina una part a 7b i l'altre a 6b. L'Ajuntament urbanitza el jardí.

• II: 1469,26 m²
• II+Accessos: 1614 m²

• Àmbit plan.: 24.724,23 m²

• Sup. alliberada: 2365,08 m²
_

• Aparcament

1

FLORA TRISTÁN 2003 SF

PMU
PER A LA CREACIÓ DE DOS NOUS ESPAIS 
PÚBLICS INTERIORS D'ILLA AL PASSATGE SIMÓ 9-
13  I A L'ILLA DELS CARRERS VALÈNCIA-ARAGÓ-
CASTILLEJOS-PADILLA I PER APLIACIÓ DE 
L'INTERIOR D'ILLA DE L'ANTIGA CARRETERA 
D'HORTA (B0609)
28/11/2003

• ProEixample va adquirir dues finques situades en els interiors d'illa amb els fons que disposava el districte, una la dels actuals 
Jardins de Flora Tristan. Tots els costos d'urbanització són a càrrec de l'Ajuntament.

• Es traspassen 582,12 m²st a la finca del c/Rosselló 390; 627,12 m²st a la finca del c/Sepúlveda 156; 672,50 m²st a la finca del 
c/Viladomat 310.

• II: 1948,52 m²
• II+Accés: 2078,52 m²

• Àmbit plan.: 8.112,91 m²

• Sup. alliberada: 2.910,17 m²

• Urbanització: 32.304,40 € • Lliure d'edificacions.

5

HENRY DUNANT 1997 SF

PE
DE ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA DE LA ZONA DE 
EQUIPAMINETO DEL HOSPITAL DE LA CRUZ 
ROJA (BE157)
27/02/1986

• La parcel·la en questió formava part del Hospital Dos de Maig. L'entitat privada amb la necessitat d'ampliar l'edificació hospitalària 
va urbanitzar un espai lliure per a l'ús públic que també dotava d'un nou accés al seu centre i s'utilizava part del subsòl de l'actual 
plaça per a ús hospitalari i aparcament. Els costos de l'actuació van a càrrec de l'entitat privada.

• S'amplien les intal·lacions sanitàries en 10.951 m². Per altra banda s'ederroquen 2.586 m²

• II: 824,59 m²

• Àmbit plan.: 7.176,47 m²

• Sup. alliberada: 8.240,59 m²
_

• Instal·lacions Sanitaries

2.1

JAUME PERICH 2002 DE

MPGM
EN L'ÀMBIT DISCONTINU DE LES FINQUES 
SITUADES AL CARRER DE SEPÚLVEDA 50-52, 
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 657 B, 
CARRER DE CONSELL DE CENT 148 (LA 
FAVORITA) (B1440)
10/07/2015

• És propietat de l'Ajuntament, que va expropiar la parcel·la en el 2001. Abans era de Banc Sabadell. En el PGM la parcel·la va ser 
qualificada com a 17/6. Va ser urbanitzada pel propi Ajuntament.

• II: 1135 m²
• II+Accés: 1275 m²

• Àmbit plan.: 2.367 m²

• Sup. alliberada: 1835 m²
_

• Jardí ja urbanitzat

5
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JOAN BROSSA 2004 EE

MPGM
D'ACTUACIONS I MILLORA DOTACIONAL A 
L'EIXAMPLE EN L'ÀMBIT ER LES FINQUES C. 
ROSSELLÓ 191, PROVENÇA 408-418, COMTE 
BORRELL 243-249 I 212-216, I RONDA SANT 
ANTONI 19 (MYRURGIA) (B020286)
03/02/2000

• La prioritat de construir edificis a front de carrer per part dels propietaris va obligar a cedir gratuïtament el sòl corresponent a 
l'interior d'illa a l'Ajuntament de Barcelona. Es va cedir ja urbanitzat i també es va cedir el passatge d'accés al jardí.

• Amb la modificació del planejament es va passar de 3.725 m²st, dedicats a equipament, a 3.323 m²st a habitatge. La diferencia es 
va traspassar una altra illa per dedicar els m²st a nous equipaments.

• II: 971 m²
• II+Accés: 1121 m²

• Àmbit plan.: 7.298 m²

• Sup. alliberada: 1121 m²

• Urbanització: 20.178.000 ptes.
121.272,2 €

• Equipament docent?

4.1

LAURA ALBÉNIZ 2009 DE

MPGM
PER A L'ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
DE TELECOMUNICACIONS DE TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. (B0837)
04/05/2007

• La parcel·la interior era propietat de Telefónica de España, S.A.U. i estava destinada a ús de magatzem. El passatge és propietat de 
les finques que li donen front. La parcel·la va ser cedida gratuïtament a l'Ajuntament. Per altre banda s'expropia el tros de parcel·la 
del passatge privat per crear un accés públic al jardí de l'interior d'illa. Es requalifica i es destina tot l'inerior a 6b. Tot l'interior d'illa 
és urbanitzat per l'Ajuntament.

• II: 1070 m²
• II+Accessos: 1280,19 m²

• Àmbit plan.: 24.724,23 m²

• Sup. alliberada: 1280,19 m²

• Expropiació: 427.102,34 €
• Urbanització: 156.814,20 €

• Magatzem

4.2

LINA ÒDENA 2003 FP

PERI
PER A LA DETERMINACIÓ I QUALIFICACIÓ D'UN 
NOU ESPAI LLIURE INTERIOR D'ILLA I DELS SEUS 
ACCESSOS A L'ILLA CONFIGURADA PELS 
CARRERS D'AUSIÀS MARCH, DE LA MARINA, 
D'ALI BEI I DE SARDENYA (B020495)
27/09/2002

• Hi havia 6 finques en questió amb usos de magatzem, comerç i aparacament en planta sota rasant. Dues de les sis finques van 
estar cedides de manera voluntària i gratuïta a l'Ajuntament de Barcelona. Pel que feia a les altres quatre restants el sistema 
d'actuació va ser el sistema d'expropiació, programat a llarg plaç. La indemnitazció va ser efectuada mitjançant una permuta amb 
part del aleshores nou subsòl construït. Un cop espropiat tot es va procedir a la urbanització del jardí d'interior d'illa per part de 
l'Ajuntament.

• Es compensarà en m² de subsòl a cada propietari.

• II: 1023 m²
• II+Accés: 1160,38 m²

• Àmbit plan.: 2.003 m²

• Sup. alliberada: 1319 m² 

• Expropiació: 67.456.600 Pst. / 405.422,3 €
• Urbanització: 5.000.000 Pst. / 30.050,61 € 
(Privat)
• Urbanització: 24.637.000 Pst / 148.071,4 € 
(Ajuntament de Barcelona)

• Comerç i magatzem
• Aparcament en subsòl.

4.2

MANUEL DE PEDROLO 1997 FP
• Jardí existent. • II: 886 m² • Jardí existent

MARIA ASSUMPCIÓ CATALÀ I 
POCH

2016 EE

ED
D'ORDENACIÓ DEL PATI DE MANÇANA DE 
L'HOSPITAL DEL SAGRAT COR (BE208)
11/04/1995

• L'interior d'illa es crea i es fa públic amb la recuperació de part de l'espai amb front al carrer Viladomat, mitjançant un Estudi de 
Detall l'any 1995: es creen dos nous espais interiors de mançana amb accés des del carrer de Londres, un a nivell de carrer i l'altre 
com a reutilització de la terrassa existent a la planta primera del bloc quirúrgic.

• II: 480 m²
• II+Accés: 608 m²

• Àmbit plan.: 1320 m²

• Sup. alliberada: 1320 m²

_

• Descampat amb ús 
d'aparcament.

2.2

MARIA LUZ MORALES 2008 EE
• II: 1.004 m²

MARIA MANONELLES 2010 SA

• ProEixample compra l'antic cinema Waldorf quan aquest tanca. El jardí interior és un jardí comunitari en 13E. • II: 435 m²

MARIA MATILDE ALMENDROS 2007 SA

MPGM
PER A LA CREACIÓ DE DOS NOUS INTERIORS 
D'ILLA: L'ILLA DE CALABRIA, SEPÚLVEDA, 
VILADOMAT I GRAN VIA CORTS CATALANA I 
L'ILLA DE FLORIDABLANCA, VILLARROEL, 
SEPÚLVEDA I CASANOVA (B0913)
26/09/2007

• Parcel·la interior propietat de ProEixample, en la que hi havia una nau destinada a taller de vehicles, però que estava en desús. Es 
va fer una reparcel·lació i es va requalificar la parcel·la de l'interior d'illa de clau 13 a 6b. Posteriorment es va urbanitzar per par del 
propietari i es va cedir a l'Ajuntament de Barcelona.

• Es transfereixen, des de la finca on ara hi ha els jardins de Mercè Vilaret, 364,53 m2 de sostre.
• 810 m2 de sostre d'una altra MPGM, de titularitat de l'Ajuntament.
• I es transfereixen, de les parcel·les del c/Aragó 562-566 i  Ptge. Vintró 11-15, 1453,90 m2 de sostre.

• II: 798,17 m²
• II+Accessos: 1052,34 m²

• Àmbit plan.: 2606,97 m²

• Sup. alliberada: 1052,34 m²

• Costos d'urbanització: 381.499,60 € • Nau per taller de vehicles en 
desús

4.1

MARIA MERCÈ MARÇAL 2002 EE

ED
PER A L'ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL PATI 
INTERIOR DE LA MANÇANA DELIMITADA PELS 
CARRERS DE COMPTE BORRELL, PROVENÇA, 
VILADOMAT I ROSSELLÓ (B020061)
22/11/1996

Parcel·la d'interior d'illa ocupada per naus industrials de l'antiga Editorial Sopena.  Es va produir la compra del solar de c/Provença 
93-97 per un privat i va acordar amb l'Ajuntament de Barcelona que cediria el 90% de l'espai lliure de l'interior d'illa urbanitzat a 
canvi de l'ocupació del subsòl amb un ús d'instal·lacions poliesportives per a ús escolar o de barri. 

• II: 1238,33 m²
• II+Accés: 1455,33 m²

• Àmbit plan.: 1.613,25 m²

• Sup. alliberada: 1.455,33 m²

• Urbanització: 12.206.680 Pst / 73.363,62 € • Naus industrials

2.1
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MERCÈ VILARET 2007 SA

MPGM
PER A LA CREACIÓ DE DOS NOUS INTERIORS 
D'ILLA: L'ILLA DE CALABRIA, SEPÚLVEDA, 
VILADOMAT I GRAN VIA CORTS CATALANA I 
L'ILLA DE FLORIDABLANCA, VILLARROEL, 
SEPÚLVEDA I CASANOVA (B0913)
26/09/2007

• Tant la parcel·la interior com la del local en planta Baixa, on es localitza el passatge eren propietat de ProEixample. Tot el conjunt 
es torbava lliure d'edificacions i activitat. Es va requalificar la parcel·la de l'interior d'illa de clau 13 a 6b. Posteriorment es va 
urbanitzar per par del propietari i es va cedir a l'Ajuntament de Barcelona.

• Es tranfareixen a la finca on estan situats actualment el jardins de Maria Matilde Almendros 364,53 m² de sostre.

• II: 463,20 m²
• II+Accessos: 586,25 m²

• Àmbit plan.: 2606,97 m²

• Sup. alliberada: 463,20 m²

• Costos d'urbanització: 349.585,25 € • Finca sense edificacions

4.1

MONTSERRAT FIGUERAS 2016 EE

MPGM
PER A L'ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DISCONTINU: A-
ILLA LONDRES-VILLARROEL-PARÍS-COMTE 
D'URGELL; B-ILLA PARÍS-CASANOVA-CÒRSEGA-
VILLARROEL (B1159)
08/10/2010

• Parcel·la d'interior d'illa de propietat privada edificada que tenia ús de taller de cotxes i ús de taller de fusteria, la façana dels 
quals té front al passatge asfaltat que donava accés als vehicles. 
• Al incrementar el sostre residencial destinat a Habitatge Social, en l'illa Londres-Villarroel-Paris-Comte d'Urgell, es va requalificar 
la parcel·la interior a clau 6b ja que es va segregar de la parcel·la colindant, on s'hi crea el nou jardí. 
• La gestió tractava d'una actuació aïllada expropiatòria. Es va establir una servitud de pas d'ús públic, al pas ja esxistent a la planta 
baixa de la finca del c/Còrsega 195-197.
• Tots els costos d'expropiació i urbanitazió va anar a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona, tot i que la promoció de la modificació 
del planejament la va fer ProEixample.

• Es trespassan m² de sostre a l'illa de l'escola Mallorca, fent un total de 7.600,00 m² de sotre edificable.

• II: 1.526,54m²
• II+Accés: 1645,13 m²

• Àmbit plan.: 5.522,61 m²

• Sup. alliberada: 1645,13 m²

• Expropiació: 3.031.469,54€
• Enderrocs: 65.409,24 €
• Urbanització: 763.270,00€
• TOTAL: 3.860.148,69€

• Taller de cotxes i fusteria

5

MONTSERRAT ROIG 1995 SF

ED
DE LA FINCA DELIMITADA CARRERS ROSSELLÓ 
484-496. DOS DE MAIG 283-285, CARTAGENA 
258-260 I PROVENÇA 533-535, DE BARCELONA 
(BE202)
14/12/1994

• Es va crear un conveni urbanístic en el qual s'establia que una entitat privada executava la creació d'un espai verd en l'interior 
d'illa de titularitat pública, i es redistribuia l'edificabilitat afectada, sense incrementar la superficie de sostre edificable, trasllandant-
la a una sisena planta enraderida a la zona del c/Rosselló-Dos de Maig igualant el conjunt de l'illa. Tots els costos, tant d'ubanització 
com del projecte, els va asumir el promotor de l'estudi de detall, en aquest cas l'entitat privada titular de les finques.

• L'edificabilitat permesa pel Pla General Metropolità era de 26.081 m², com es redueix la superficie edificable en PB es compensa 
amb una planta 6ª enraderida de 1.924 m². Això suposa una edificabilitat total de 29.758 m² edificables. Amb aquesta ordenació no 
s'excedeix dels paràmetres d'edificabilitat del PGM.

• II: 2.520 m²
• II+Accessos: 2.822 m²

• Àmbit plan.: 7.185,63 m²

• Sup. alliberada: 2.822 m² _ Fàbrica Estrella Damm 2.1

MOTOR REPRIS FP
• II: 1.464 m²

PALAU ROBERT 1992 DE

PE
DE L'ILLA LIMITADA PELS CARRERS DE CÒRSEGA 
I DE ROSSELLÓ, PER LA RAMBLA DE CATALUNYA 
I PEL PASSEIG DE GRÀCIA (PALAU ROBERT) 
(BE160)
25/03/1992

• La propietat era pública i ja hi havia un jardí, però aquest no tenia cap tipus de relació amb el carrer. En aquest pla el que 
s'aconseguiex és fer el jardí públic, posar en valor les edificacions arquitectòniques per així poder protegir-les i requalificar els 
equipaments públics i altres zones amb qualificacions més adequades. 
• Tots els costos van a càrrec de la Generalitat, a exepció de la redacció del projecte que va a càrrec de l'Ajuntament.

• Es va permetre fer una remunta d'una planta, però amb separació de 3 m de façana, a les finques de Rambla Catalunya 114, 118 i 
124.

• II: 3.029,42 m²

• Àmbit plan.: 17.513,54 m²

• Sup. alliberada: 3.029,42 m²

• Urbanització: 42.640.000 Pts. / 256.271,6 €
• Enderrocs: 2.267.916 Pts. / 13.630,45€
• Indemnitzacions: 1.851.640 Pts. / 11.128,58 
€
• Projecte: 1.080.000 Pts. / 6.490,931 € 
(Pagats per l'Ajuntament)

• Jardí existent

1

PAULA MONTAL 2003 - 2005 EE

MPPERI
DE L'INTERIOR DE L'ILLA DELIMITADA PELS 
CARRERS CONSELL DE CENT, DIPUTACIÓ, 
VILADOMAT I CALÀBRIA (B0636)
30/04/2004

• ProEixample va comprar les finques de l'interior d'illa amb els fons destinats a aquest tipus d'acutacions per recuperar aquests.  
L'entitat va preveure la construcció d'una residència geriàtrica, un nou interior d'illa públic i la possible construcció en el subsòl d'un 
aparcament. Tots els costos d'urbanització i planejament van anar a càrrec de ProEixmple.
• Les finques es troben lliures d'edificacions i amb una urbanització provisional.

• No hi ha cap traspàs d'edificabilitat, ja que es queda en les finques corresponents creant un equipament.

• II: 2661,19 m²
• II+Zona provisional (7b): 3590,26 m²  

• Àmbit plan.: 3.825,69 m²

• Sup. alliberada: 242,00 m²

• Assumits per ProEixample. • Lliure d'edificacions.

5

RECTOR OLIVERAS 2002 DE

PE
PER A LA CREACIÓ D'UN NOU INTERIOR D'ILLA A 
LA MANSANA DELIMITADA PELS CARRER DE 
VALÈNCIA, ARAGÓ, ROGER DE LLÚRIA I BRUC, I 
TRANFERÈNCIA D'EDIFICABILITAT (B020462)
15/02/2002

• ProEixample S.A. era titular de les finques del interior d'illa, l'edificabiitat de la qual es va traslladar a la finca del c/Comte Borrell, 
157-159, propietat també de la mateixa entitat. Es requalifica les parcel·les de l'interior d'illa a espai verd. L'entintat va ser 
l'encarrgeada d'urbanitzar el nou jardí públic.

• Es transfereixen 832 m² de sostre a la finca del c/Casp 103-109, i 552 m² de sostre a la finca del c/Diputació 100-104.

• II: 709 m²
• II+Accés: 1059 m²

• Àmbit plan.: 3.706 m²

• Sup. alliberada: 351 m²

• Urbanització: 3.800.000 Pts.
22.838,46 €

• Sense edificacions

1
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ROSA DEULOFEU 2010 EE

PMU
PER A L'RDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LA FINCA 
NÚM. 70 AL 82 DEL CARRER PARÍS, I LA CREACIÓ 
D'UN ESPAI LLIURE PÚBLIC A L'INTERIOR DE 
L'ILLA (BAYER) (B0684)
24/11/2004

• Parcel·la d'interior d'illa ocupada per les instal·lacions industrials i administratives de Química Famacéutiques Bayer S.A. Que van 
ser desallotjades. De titularitat privada, i qualificada amb clau 13E.
• Es conserva l'edifici protegit pel Pla Especial de protecció del patrimoni, potenciant el seu valor arquitectòic i s'enderroquen la 
resta d'edificaions de l'àmbit de planjament. Posteriorment de desenvolupa l'interior d'illa públic, amb part de titularitat privada i 
part pública. Es va preveure el ús en subsòl.
• El PMU va ser promogut per l'entitat privada per tant el cost el va assumir aquesta, que a la vegada va cedir una part del nou jardí, 
amb qualificació 6E, a l'Ajuntament de Barcelona.

• El sostre edificable proposat és igual al existent, i és de 32.429 m2st.

• II: 2.918 m²
• II+Accessos: 3.337 m²

• Àmbit plan.: 8.808 m²

• Sup. alliberada: 2.238 m²

• Urbanització: 447.600,00 €
• Enderroc: 1.062.760,00 €
• Projectes: 45.000 €

• Naus industrials

2.1

SAFO 2001 EE

ED
D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LA PARCEL·LA 
SITA A L'AVINGUDA DE ROMA 22-30 (B020139)
27/02/1998

• Aquest interior d'illa sorgeix d'un Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Defensa, del qual es deriva 
un Estudi de Detall aprovat el 1998 en el que es detalla l'esgotament de l'edificabilitat disponible en clau 18 (3.808m²), i 
l'alliberament de sòl per a jardí públic.
• Caldria recuperar el Conveni Urbanístic del què parteix.
- Costos relacionats: 5.000.000ptes per a la urbanització de voreres i enllumenat del viari cedit; sòl cedit per a l'espai lliure 
d'edificació; 30.000.000ptes per urbanitzar l'espai lliure en cas que es construeixi un aparcament en el subsòl del jardí (finalment no 
es realitza).

• Parcel·la d'aprofitament privat de 2.420 m² amb 3.808 m² de sostre, espai lliure enjardinat de caràcter públic quedant l'opció al 
titular de construir sota rasant un aparcament (finalment no es realitza), terrenys afectats de sistema viari (476,91 m²). Cap 
increment d'edificabilitat, es defineix la volumetria del sostre edificable pendent d'executar.

• II: 2.940,33 m²
• II+Accessos: 5.214,95 m²

• Àmbit plan.: 8.112 m²

• Sup. alliberada: 5.214,95 m²

• Urbanització voreres i enllumenat: 
5.000.000 Pst / 30.050,61 €

• Naus militars.

2.1

SEBASTIÀ GASCH 1994 EE

MPGM
PER MILLORES DOTACIONALS AL CONJUNT 
HISTÒRIC DE L'EIXAMPLE (BE189)
13/05/1991

• En aquesta modificació entren en joc 15 peces de les quals l'illa de Gran Via-Rocafort-Diputació-Enteça.
• Els sistemes d'actuació són de cooperació. els mètodes de gestió són la requalificació (passar de 1297 m2 de QU 13a a 568,87 m2 
de QU 6; i 728,13 m2 a QU 18), creació d'ordenació volumètrica 18 (728,13 m2) i cessió de la zona verda. Es crea 568,87 m2 de zona 
verda (6b). L'ajuntament es fa càrrec d'una part de la urbanització de les zones verdes a canvi de la creació d'un pas públic en pb de 
6 m d'ample. La part colindant a l'edificació és sòl subjecte a servidumbre d'ús públic en superficie, edificable sota rasant, i la 
urbanització d'aquesta és a càrrec del promotor de la zona de QU 18.

• S'estableix una edificabilitat de 3.351,60 m² de sostre amb QU 13a i 18

• II: 1889 m²
• II+Accés: 2219,61 m²

• Àmbit plan.: 31.361,30 m2

• Sup. alliberada: 568,87 m²

• Cap cost, al ser cessió obligatòria i gratuïta. • Nau-Magatzem i finca en 
desús sense edificacions,

4.1

SOFIA BARAT 2000 DE

• No disposant de cap tipus de modificació de planejament, suposem que l'interior d'illa lliure d'edificació es crea posterior a 
l'ORME (2001), i que part de la propietat del sòl deu ser de l'Ajuntament de Barcelona, ja que disposa de la biblioteca Sofia Barat en 
el seu interior. 
• Caldrà comprovar de quin any és la construcció de C. Bailen 67-69

• II: 533 m²

TETE MONTOLIU 2006 SA

MPGM
D'ÀMBIT DISONTINU PER AL RECONEIXEMENT 
DE L'EDIFICI DE LA ONCE I CREACIÓ D'UNA ZONA 
VERDA A L'ILLA DELIMITADA PERLS CARRER DE 
CLÀBRIS, SEPÚLVEDS, VILADOMAT I 
FLORIDABLANCA (B020206)
04/04/2000

• Part de les parcel·les interiors eren propietat de l'O.N.C.E., i el que va demanar es que es reconeixes el seu edifici, situat en 
aquesta illa, com a equipament. Les altres parcel·les estaven destinades a aparcament i edificacions consolidades. 
• Per poder executar aquesta petició es van requalificar parcel·les de diferents illes. L'illa dels actuals jardins de Clotilde Cerdà 
contava amb 4.621,60 m2 amb clau 7b, part dels quals es van destinar a l'edifici de la O.N.C.E., reconeixent així l'edifici com a 
equipament. L'llla dels actuals jardins de Tete Montoliu contava amb 4.689,66 m2 de clau 17-6, i part d'aquests es van traslladar a 
l'illa dels jardins de Clotilde Cerdà amb clau 6b, l'altra part es van quedar a l'illa en qüestió transformats a clau 6b. 
• L'O.N.C.E. cedeix enderrocats i urbanitzats els sòls dels Jardins de Tete Montoliu, que passen a ser de titularitat municipal. 
Finalment també s'ocupa el subsòl.

• II: 2.380 m²
• II+Accés: 2.749 m²

• Àmbit plan.: 23.646,93 m²

• Sup. alliberada: 1.395,10 m²

• Enderroc: 7.505.000 Pts / 45.105,96 €
• Urbanització: 44.400.00 Pts / 266.849,4€
• TOTAL: 51.905.000 Pts / 311.955,3 €

• Aparcament i edificacions 
consolidades

2.1

TORRE DE LES AIGÜES 1985 DE

MPGM
PER MILLORES DOTACIONALS AL CONJUNT 
HISTÒRIC DE L'EIXAMPLE (BE189)
13/05/1991

• En el moment de fer el planejament el jardí ja era existent, i el planejament només consisteix en regularitzar la seva qualificació 
urbanística. Propietat municipal comprada per a destinar-la a ús públic.
• En aquesta modificació entren en joc 15 peces de les quals l'illa de Concell de Cent-Bruc-Diputació-Roger de Llúria.
• El sistema d'actuació és públic. Els métodes de gestió són el de requalificació (passar de 1516,00 m2 de QU 13a a QU 6).

• S'estableix una edificabilitat de 28.090 m2 de sostre amb QU 13a i 18

• II: 1.645 m²
• II+Accés: 1.760 m²

• Àmbit plan.: 31.361,30 m2

• Sup. alliberada: 1.516 m²
_

• Jardí privat.

4.2

TRES TOMBS 2001 SA

MPE
D'ORDENACIO DE L'ILLA DELIMITADA PELS 
CARRERS DE MANSO,CALABRIA,VILADOMAT I 
PARLAMENT EN L'AMBIT DE LES FINQUES NUM. 
8-12 I 14 DEL CARRER DE CALABRIA I INTERIOR 
DE LA FINCA 24-28 DEL CARRER MANSO. (BE169-
1)
21/05/1997

• Parcel·la que es trobava ocupada per una nau industrial i una seu parroquial. S'arriba a un acord entre les entitats privades i 
l'Ajuntament de Barcelona per tal de construir un centre escolar, deixant l'interior d'illa lliure per al pati de l'esola i per al nou jardí. 
Par altra banda es crea una servitud de pas per donar accés a l'interior d'illa. Tots els costos van a càrrec de l'entitat privada.

• S'estableix una edificabilitat de 3.700,20 m2 de sostre a l'edifici on es farà una accés al interior d'illa en base a una seritud de pas.

• II: 1.484 m²
• II+Accessos: 1.764 m²

• Àmbit plan.: 12.369 m²

• Sup. alliberada: 2.128 m²

• Enderroc+Urbanització: 33.520.000 pst
201.459,3 €

• Nau industrial 

2.1
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