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4.1. El subsòl i la ciutat 

El subsòl urbà ha tingut un rol principal a les ciutats al llarg de la Història. Si bé no és habitual la lectura 
conjunta del sota i el sobre rasant urbà per explicar el desenvolupament i els trets constitutius de les 
ciutats, la seva estreta vinculació és un fet. Malgrat els desavantatges que suposen construir en sota 
rasant vers en superfície (habitualment més costós i incòmode, manteniment més car, i inferior confort 
dels espais, aïllats de la llum i ventilació natural) el desenvolupament de les ciutats ha estat constantment 
unit a la utilització del sota rasant. L’estudi de casos en els quals el subsòl ha estat utilitzat per resoldre 
diferents necessitats urbanes ha permès sintetitzar les raons per les quals s’ha utilitzat el subsòl en quatre 
grans categories. 

En primer lloc, es detecten les raons que se’ls ha anomenat primàries, que responen a la força de la 
lògica, que ja apareixen en desenvolupaments urbans de l’Antiguitat i segueixen sent presents amb 
intensitat en la ciutat contemporània. Aspectes com que el que se soterra és invisible –que indueixen a 
soterrar el que rebutja la ciutat-, la temperatura fresca intrínseca, l’explotació de les riqueses del subsòl, i 
la protecció o necessitat de defensa, entre d’altres, determinen les primeres ocupacions en sota rasant 
urbanes amb exemples representatius al llarg de la Història (cfr. 1.3). 

En segon lloc, els canvis significatius -socials, econòmics i culturals- que es produeixen a la era moderna 
ocasionen també l’aparició de noves causes, localitzades als medis urbans, per utilitzar el subsòl. Es 
tracta de raons que busquen resoldre els nous reptes fruit de l’augment considerable de la mida de les 
ciutats i la seva complexitat, i que es deriven de l’important avenç de les tècniques. La preocupació per 
millorar l’eficiència de la mobilitat reduint el temps en desplaçaments urbans i la necessitat de trobar la 
manera de superar obstacles naturals que acaben integrats a la trama de les ciutats, són les raons 
principals per l’ús del sota rasant urbà en aquest cas. Tot i que els primers túnels urbans van ser 
construïts per fenicis, medes i siris (cfr. 1.3.1), és a la ciutat moderna occidental quan aquesta segona 
motivació es fa present amb més freqüència; i avui en dia continua essent una de les causes destacades 
per soterrar molts dels elements urbans que es troben en subsòl. 

En tercer lloc, es detecten les raons lligades a la optimització funcional urbana. Responen a contextos 
que esdevenen també comuns a la ciutat moderna i que continuen tenint una forta presència en la ciutat 
contemporània com: alliberar l’espai públic saturat, treure profit de la proximitat de la cota 0, rendibilitzar 
el mercat del sòl i l’absència d’una legalitat clara. Ja Leonardo Da Vinci, en el Codice di Windsor (1478-
1518), va teoritzar sobre les avantatges d’utilitzar el subsòl urbà d’una manera generalitzada en les 
ciutats per especialitzar la funció del carrer en dos nivells per permetre una millor conciliació entre els 
diferents usos que el carrer ha de suportar i els dels edificis urbans (cfr. 1.2.1.a).  

Finalment, la quarta rao apareix amb força en la ciutat contemporània occidental i depèn, especialment, 
dels seus condicionants compositius. La preocupació per l’aparença i la preservació del patrimoni urbà, 
sumada a la llibertat de disseny que ofereix el subsòl, ha provocat que en l’actualitat moltes noves 
edificacions decideixin posar gran part del seu programa soterrat i per tant, aquesta motivació prengui una 
importància també destacada, esdevenint una categoria per se. Té una intensitat acusada en entorns 
urbans consolidats, on la voluntat de permanència del paisatge urbà fa que el subsòl sigui un territori fèrtil 
per resoldre certes necessitats contemporànies que no tenen fàcil cabuda en superfície. Per la qual cosa, 
vivim en ciutats on, per preservar el paisatge, l’absència és prestigiosa per primera vegada i, en 
conseqüència, el subsòl té un potencial valuós. 

Durant el segle XX hi ha hagut un augment notable de l’ús del sota rasant urbà, el més acusat des de 
l’inici de les ciutats, fins a tal punt que en l’actualitat qualsevol gran ciutat contemporània occidental 
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construeix amb intensitat sota rasant, d’una manera generalitzada, canviant radicalment el paper del 
subsòl urbà. Els estudis i la praxis urbanística actuals estan, en gran mesura, un pas per darrera 
d’aquesta realitat urbana. Malgrat les considerables aportacions d’estudiosos per introduir el tema en el 
debat urbanístic, tant des de l’àmbit acadèmic com des de l’àmbit professional (cfr. 1.2), encara hi ha un 
important camp de coneixement a explorar i ocasions a aprofitar. Ja Édouard Utudjian, a L’urbanisme 
souterrain (1952), preconitzava les bondats de l’ús del subsòl urbà i les oportunitats que es podrien arribar 
a perdre si s’ometia el seu paper a la ciutat del segle XX. A data d’avui, més de cinquanta anys més tard, 
l’increment de la complexitat de les grans ciutats contemporànies ha accentuat la importància del subsòl 
pel seu bon funcionament, i subratllen la seva rellevància en les grans ciutats contemporànies. 

4.2. Barcelona com a cas d’estudi  

A diferència d’altres ciutats amb fenòmens extraordinaris i poc comparables, el cas d’estudi de la present 
investigació, Barcelona, destaca per ser una gran ciutat d’origen antic i en gran part similar a d’altres 
ciutats europees atès que des de la seva fundació ha estat desenvolupada al mateix indret geogràfic i 
s’ha ampliat i regenerat amb un ritme similar, donant resposta als canvis socioeconòmics que s’han anat 
succeint. També en l’ocupació del subsòl al llarg de la Història, Barcelona ha seguit processos 
equiparables a d’altres ciutats (cfr. 2) i, per aquest motiu, l’estudi del sota rasant urbà d’aquesta ciutat 
permet fer aportacions de caràcter general sobre la rellevància del subsòl en una gran ciutat 
contemporània, així com desvetllar facetes particulars d’aquesta. 

A primer cop d’ull, l’observació de la realitat construïda sota Barcelona avui permet detectar que hi ha 
formes, bàsicament volums i conductes, que mostren situacions que es repeteixen i que, per tant, són 
susceptibles a ser classificades com a tipus. Tenen un caràcter diferenciat als tipus d’edificacions sobre 
rasant degut, principalment, a les pròpies singularitats del sota rasant, que es poden sintetitzar en dos 
aspectes principals. En primer lloc, el fet que s’hagi d’excavar enlloc de construir cap amunt provoca que 
les construccions subterrànies tinguin unes característiques constructives particulars. En segon lloc, la 
seva condició d’invisible des de l’exterior fa que tinguin una absència de certs condicionants formals que 
són determinants en superfície, com les consideracions derivades de donar resposta al context del 
paisatge urbà, entre d’altres. Aquests dos fets determinen un grau superior de llibertat formal en subsòl, 
una conseqüent formalització particular en les construccions subterrànies, i un elevat grau d’autonomia; 
per la qual cosa la seva classificació desgrana una sèrie de categories de les construccions subterrànies 
urbanes que permeten entendre quins són els ingredients d’aquesta ciutat soterrada. De bon inici, es 
detecten dos grans grups d’ocupacions: aquells que són en gran part autònoms respecte el sobre rasant, i 
aquells que tenen una relació directa amb la superfície. 

Els elements en gran part autònoms del què passa en superfície constitueixen un primer grup que 
aglutina tan volums com conductes, de diferent mida i condició (cfr. 3.1.2). Tenen en comú que 
majoritàriament se situen sota sòls públics i també que existeixen, principalment, per oferir un servei per 
la ciutat (xarxes de transport, de serveis, aparcaments, elements tècnics...). Durant els darrers anys 
aquest tipus d’elements han augmentat notablement la seva presència sota els carrers de la ciutat, i en 
l’actualitat tenen una incidència destacada en l’ocupació del sota rasant públic. Destaca la carència de 
qualitat espacial en la majoria dels que són per a permanència humana, malgrat que algun d’ells tenen 
una afluència gens menyspreable de persones diàriament (estacions, intercanviadors, aparcaments 
públics...). 
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Fig. 281: Ideogrames d’alguns dels elements en gran part autònoms del sobre rasant.  

El segon gran grup, el d’elements relacionats amb el sobre rasant, en canvi, aglutina tan sols volums, i 
aquests majoritàriament se situen sota edificacions, i tenen una relació directa amb les plantes baixes (cfr. 
3.1.3). Si bé les primeres ocupacions d’aquest grup ocupaven tan sols parcialment la petjada de 
l’edificació i tenien usos secundaris, la tendència ha variat considerablement durant les darreres dècades. 
Gràcies als avenços tècnics que permeten un confort notable a les plantes sota rasant, les tipologies han 
evolucionat traient més rendiment al sòl urbà i acollint usos nobles equiparables als que trobem a les 
plantes baixes. Rarament en l’actualitat s’ocupa parcialment la petjada de l’edificació, ans el contrari, si és 
possible es sobre passa; i a part de l’ús de la tècnica per al confort, són múltiples els recursos 
arquitectònics utilitzats per tenir condicions de ventilació i il·luminació natural i atraure usos humans (pati 
anglès, doble espai – “souplex”, treure partit de la topografia, unir soterranis de parcel·les contigües....).  

           
Fig. 282: Ideogrames d’alguns dels elements relacionats amb el sobre rasant. Diferents tipologies que acosten les condicions de la planta baixa a 
la del soterrani. 

Un exemple significatiu d’aquesta tendència creixent en què els soterranis esdevenen més utilitzats per 
activitats humanes seria la secció feta des de Gran Via fins al carrer Tànger, al sector 22@, fig. 283, on a 
través de seccions individuals intencionades que corresponen a diferents dels tipus detectats esdevé una 
secció urbana complexa molt pròpia de desenvolupaments contemporanis. Sovint, en molts d’aquests 
casos, el subsòl acaba sent, una prolongació del carrer, i sempre un protagonista més, sense cap mena 
de dubte, de la vida urbana. La cota 0 i el soterrani quasi es confonen, i les arquitectures responen a la 
vitalitat urbana utilitzant el sota rasant amb intensitat i perspicàcia. 

 
Fig. 283: Centre Comercial Glories, entre Gran Via i Diagonl, Illa Mediapro – Ca L’Aranyó – UPF, i illa Barcelona Media. Les primeres plantes 
soterrani són utilitzades per usos humans amb intensitat, i es mostra al dibuix amb els punts vermells. I sota d’alguns d’ells, encara hi ha més 
soterranis, que són utilitzats per aparcament. 
 

Diferenciar tipus d’edificacions i conductes permet discernir sobre les seves qualitats principals i les que 
poden ser crítiques per aconseguir qualitats funcionals bàsiques. A més, detectar aquestes noves 
tipologies obra la porta a voler desvetllar fins a quin punt això té implicacions en la composició de 
fragments de la ciutat. Saltar d’escala, com és habitual, aporta un altre tipus de reflexions que fan 
prosperar en el coneixement de la ciutat de Barcelona en particular, i en el del tipus de relació que 
s’estableix entre elements en subsòl en general.  
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En dibuixar certs fragments de la Barcelona soterrada en planta, escollits intencionadament, aquests 
conductes i volums s’entremesclen i es disposen de maneres substancialment variades. En primer lloc, es 
constata una particularitat del subsòl urbà que la diferencia radicalment de la superfície. En sobre rasant, 
el nom de teixits urbans que prenen els fragments de ciutat dóna fe de la condició entre els elements que 
conformen la ciutat que veiem. Una condició entrellaçada, on allò públic i allò privat, el carrer i les 
edificacions, es relacionen constantment i tenen una evident dependència. Des del carrer s’accedeix a les 
edificacions, i també des d’aquest es dota de llum natural i ventilació als edificis. Segons el tipus de carrer 
els edificis prenen un o altre tarannà, i viceversa. Hi ha una manifesta repercussió, són un tàndem 
indissociable, que s’enriqueix mútuament. En canvi, en sota rasant el diàleg que s’estableix entre els 
diferents elements soterrats és un altre, de caràcter notablement diferenciat. Els onze diferents àmbits 
dibuixats i analitzats, de diferent abast i a diferent escales (fig. 284 i fig. 285), posen de manifest que hi ha 
una gran alternança de peces, de diferent mida i condició que responen als tipus explicats. Destaca com, 
a priori, no es dedueixen relacions massa directes entre elles. Els conductes que passen sota els carrers, 
si bé a vegades són espais viscuts, de caràcter col·lectiu, i amb una alta intensitat de persones, no tenen 
una clara repercussió amb els espais confrontants construïts en subsòl. Sorprenentment, tampoc la tenen 
els espais construïts contiguament o pròximament. Cada peça respon en gran mesura a la seva condició i 
necessitat. La separació és determinant. Per això, l’observació dels dibuixos de fragments de ciutat 
soterrada permet considerar que en subsòl no es pot parlar de teixits urbans, com en superfície, sinó 
d’agrupacions d’elements que si bé s’associen amb una relació de posició, no interactuen tan directament 
com els edificis sobre rasant, tot i que acaben teixint el revers d’una mena d’una catifa, oculta i complexa. 

 
Fig. 284: Plantes de fragments de 125 ha, escala original 1/5.000: Hospital Sant Pau- Túnel de la Rovira, Estació de Sants- Carrer Tarragona - 
Plaça Espanya, Meridiana – Plaça Glòries, Fòrum-Rambla Prim-Ronda Litoral. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquests dibuixos en planta, a més de subratllar aquesta relació entre els elements, han mostrat la realitat 
subterrània de fragments de ciutat d’una manera conjunta, grafiant tant els elements que ocupen el subsòl 
públic com el privat (cfr. 3.2.3 i 3.3.3). Es denota, entre altres aspectes, una autonomia de forma respecte 
el què succeeix en superfície i l’espectacle de formes és notable i, de vegades, insospitat.  

L’estudi comparatiu entre ells ha desvetllat relacions inesperades: teixits urbans ben diferents en 
superfície tenen aspectes en comú sota rasant, quan es converteixen en agrupacions d’elements. A títol 

Fig. 285: Plantes de fragments 
de 20 ha, e. original 1/2.000: 
Poble Sec, P. Catalunya, 
Gràcia, Poblenou, Vall 
d’Hebron, Eixample, 
Bonanova. 
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d’exemple, al contrastar el percentatge de subsòl ocupat en dos àmbits de característiques notablement 
diferents en superfície com la plaça Catalunya i el Campus Audiovisual 22@, es detecta que en aquest 
paràmetre són equiparables, malgrat les conegudes diferències en superfície, en el període que han estat 
construïts, i també, pel què fa a la seva formalització en subsòl.  

Així com el salt d’escala aporta un altre tipus de reflexions, també el canvi en el tipus de representació 
gràfica té aquesta capacitat. El dibuix volumètric de fragments més acotats aporta reflexions, de caràcter 
general, que expliquen característiques constitutives del subsòl urbà. Existeixen sota la ciutat nombrosos 
punts singulars que mereixen una especial atenció, ja que són críticament diferents de la resta. En aquest 
estudi s’han escollit quatre punts d’interès, fig. 286, on hi ha una acumulació d’activitats i una diversitat de 
teixits en sobre rasant, en quatre posicions geogràficament diferenciades: una, al front marítim, una altra, 
a les faldes de Collserola, i les altres dues, en posicions intermèdies entre aquests dos (cfr. 3.2.4).  

  

  
Fig. 286. Vistes de les quatre singularitats estudiades volumètricament. A dalt esquerra, Plaça Catalunya, volumetria del subsòl de la plaça des de 
l’aire, sense dibuixar el sobre rasant; a dalt dreta Fòrum, connexions entre edificis de diferents usos; a baix esquerra, Vall d’Hebron-Basses 
d’Horta, vista de la intersecció des del subsòl amb els diferents elements soterrats a diferent profunditat: Ronda de Dalt, Línia 3 i Línia 5 de metro, 
i estacions i intercanviador d’ambdues; a baix dreta, Lesseps, volumetria general del subsòl des d’un hipotètic punt sota la plaça. 

La lectura transversal d’aquests quatre casos singulars determina que principalment són tres els aspectes 
que condicionen les característiques morfològiques del subsòl en punts singulars: el moment en el que 
s’han format, el context geogràfic, i la localització urbana.  

1- L’aspecte temporal. És determinant. La formalització de les intervencions més contemporànies i 
realitzades unitàriament es caracteritza per tenir una superposició de volums acusada en el pla 
vertical, la mida dels volums és major, i és comú trobar-hi connexions que els relacionen i posen 
de manifest la coordinació que optimitza qualsevol intervenció en subsòl. En canvi, les ocupacions 
menys properes en el temps tenen un altre tarannà, ja que habitualment s’han concebut 
dilatadament en el temps, responent a les necessitats que han sorgit. Primerament la mida dels 
volums i conductes és més menuda. Alguns d’ells tenen macles de volums, encara més reduïts, 
com pedaços. En el pla vertical, hi ha una menor superposició entre volums i conductes, les 
diferents peces es col·loquen el més a prop de la superfície que els ha estat possible, responent a 
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les possibilitats tècniques del moment. Les connexions, en el cas que existeixin, tenen també unes 
mides reduïdes i un confort escàs, conseqüència de la manca de coordinació entre intervencions i 
la històrica negligència en la configuració dels espais soterrats. La promiscuitat morfològica és 
notable, i la qualitat espacial dels espais viscuts no acostuma a estar a l’alçada del gran nombre 
d’usuaris diaris que en alguns casos en fan ús. En aquests casos, la ciutat demana, a crits, un 
projecte urbà del subsòl que coordini aquest autisme entre peces, traient profit de la proximitat 
entre elles i conciliant també la seva existència amb el sobre rasant. 

2- El context geogràfic. La proximitat amb accidents geogràfics com turons o muntanyes, o el riu o 
el mar, pot arribar a ser determinant. També, com és sabut, ho és en superfície. A mode d’exemple, 
pel que fa a la proximitat amb el front litoral, es detecta que es tracta d’una àrea delicada on, tot i 
l’alt nivell freàtic, en els darrers anys s’hi ha succeït intervencions amb volums de gran mida. Tot fa 
pensar que aquesta tendència és creixent i que, per tant, és un indret sensible en el que 
conflueixen tensions el domini de les quals requereix d’una visió prospectiva ben informada, 
coordinada. 

3- La localització urbana. Condiciona amb força la formalització en subsòl. Els espais centrals que 
en superfície són buits i de titularitat pública són, per regla general, espais que estan fortament 
ocupats en sota rasant. Així doncs, en subsòl, aquests es marquen amb contundència i es 
detecten amb facilitat. En canvi, en contextos on hi ha pocs condicionants en superfície i una baixa 
densitat es troben, sovint, intervencions realitzades durant els darrers anys que es caracteritzen 
per tenir peces de gran mida, de caràcter infraestructural, que resolen necessitats contemporànies. 

Finalment aquesta escala intermèdia desvetlla una altra característica intrínseca, de caràcter general, del 
subsòl urbà. Segons si els elements soterrats són xarxes de servei, xarxes de transport o soterranis, el 
seu desenvolupament es produeix amb direccions espacials limitades en un o dos dels eixos X, Y i Z., fig. 
287.  

 
Fig. 287: Volumetria des d’un hipotètic punt sota rasant, en la qual es mostra en color groc soterranis, que es desenvolupen al pla vertical; en 
color verd les xarxes de serveis i en color blau les xarxes de transport, que utilitzen el pla horitzontal. 

Els soterranis, a partir d’una mida i forma determinada en l’eix de les X i Y, es generen principalment en el 
pla vertical, el de les Z. Són volums acotats a la pròpia parcel·la que s’extrueixen cap avall, segons les 
necessitats a més o menys profunditat, amb una certa independència del què succeeix al seu entorn. En 
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canvi, els elements lineals, és a dir, les xarxes, tenen una relació amb les direccions espacials oposades 
amb la que genera els soterranis: es desenvolupen principalment a través d’un dels eixos X o Y. Però hi 
ha diferències entre les xarxes de transport i les de serveis. Les de serveis estan indirectament 
relacionades amb l’eix de les Z, ja que donen servei a les edificacions i, per tant, connecten amb els 
soterranis; mentre que les de transport discorren per un pla horitzontal, sense intersecar amb la resta, se 
superposen a vegades, i tan sols es desenvolupen en el pla vertical en el moment en què hi ha les 
estacions o intercanviadors entre xarxes. En definitiva, l’estudi de fragments de ciutat desvetlla també que 
existeix una trama de característiques particulars amb un diàleg espacial diferenciat entre els elements 
que conformen el subsòl. 

4.3. Un nou plànol de Barcelona 

Els dibuixos precedents i les reflexions derivades d’aquests porten a l’atreviment de dibuixar, en un intent 
arriscat, el conjunt de la Barcelona subterrània, a l’àmbit del municipi de la ciutat capital, incloent tant el 
que se situa sota el subsòl públic com sota el subsòl privat. En ser una tasca de gran envergadura, tot i la 
utilització de totes les dades a l’abast, atesos els múltiples elements que ocupen el subsòl de la ciutat, cal 
considerar aquest dibuix com una representació gràfica inicial, amb les limitacions pròpies de la 
complexitat de l’objecte d’estudi. Gràcies a aquesta tasca, aquesta investigació arriba a representar 
gràficament l’essència de la Barcelona oculta avui, que permet descobrir noves facetes de la ciutat que 
són impossibles de percebre en el seu conjunt des del sobre rasant, però que configuren una important 
part de la ciutat real. 

El plànol de conjunt de la Barcelona subterrània permet, en primer lloc, fer aproximacions a certes parts 
de la ciutat soterrada per fer consideracions que desvetllen trets característics destacats en indrets 
particulars, com per exemple a l’Eixample, Ciutat Vella i els nuclis agregats.  

La condició de ciutat homogènia de l’Eixample es 
denota des del subsòl (cfr. 3.4.3.k). Curiosament, la 
intensitat no s’acumula en certes zones, sinó que 
esta distribuïda homogèniament, fig. 289. Existeix 
doncs una tendència a la homogeneïtat en  el valor 
dels emplaçaments en subsòl a l’Eixample; i el 
dibuix del sota rasant és un indicador efectiu en tant 
que mostra l’efecte pretès per Cerdà de distribuir 
equitativament l’aptitud urbana del sòl. De fet, 
l’equidistribució es mostra amb tal força que fins i tot 
a la fig. 290, on es dibuixa el subsòl privat ocupat, es 
fa difícil detectar moltes de les vies de major 
amplada, no produint-se agrupacions destacades 
tampoc en aquests eixos. La malla reticular 
homogènia es manifesta de manera més contundent, 
diluint-se en contrapartida la malla radial. 

 

  Fig. 289 i 290: A dalt, planta dels espais ocupats en subsòl privat 
de quatre o més plantes de profunditat a l’Eixample; a baix, subsòl 
privat ocupat a l’Eixample central 
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El dibuix dels elements soterrats a Ciutat Vella 
destaca per tenir la més alta diversitat i complexitat 
urbana, esdevenint un excel·lent indicador 
complementari a la informació de superfície (cfr. 
3.4.3.j). Front a d’altres teixits en els quals la ciutat 
es llegeix a base de la suma de repeticions, en 
aquest cas la diversitat morfològica és tal que no es 
troben dues peces soterrades iguals entre elles. 
També destaca per la suma de contradiccions: gran 
versus petit, poc profund versus molt profund, molt 
antic versus nou...-. El sota rasant mostra el grau de 
complexitat elevat d’aquest àmbit, fins i tot més del 
que aparenta en superfície. 
Finalment, la posició i constitució dels nuclis dels 
pobles agregats també té una formalització particular 
en subsòl (cfr. 3.4.3.l). Certes zones de Barcelona 
com els grans parcs, turons i els pobles agregats 
tenen poca o cap ocupació en el subsòl, esdevenint 
gairebé buits d’ocupació. La diferència més evident 
entre aquestes zones i els pobles agregats, és que 
en aquests últims sí que hi ha peces ocupades en 
subsòl, que encara que siguin poques i 
majoritàriament saltejades, és un fet que els 
diferencia a primera vista.  Però és quan es pren en 

consideració la intensitat d’ocupació del seu entorn quan sorgeixen resultats que mostren característiques 
comuns als diferents pobles agregats, i que els diferencien de la resta dels buits en el subsòl de la ciutat. 
Si bé al voltant dels grans parcs i turons, existeixen situacions diferents segons el cas, a l’entorn dels 
diferents pobles agregats es detecta la formació d’una mena d’aurèoles construïdes en sota rasant, que 
es concreten en una sèrie de peces construïdes de major mida i amb més freqüència que les del seu 
voltant, a l’entorn d’aquests. En conseqüència, la posició dels pobles agregats queda senyalada des del 
subsòl d’una manera pròpia. 

Allunyar-se i observar el plànol de conjunt, amb certs filtres escollits intencionadament, provoca noves 
aportacions sobre les característiques generals de la Barcelona subterrània (cfr. 3.3.3). A títol d’exemple, 
en aquesta síntesi, s’expliquen tres dels diversos aspectes estudiats: la situació de les peces més 
profundes, la de les que tenen més ocupació en planta, i les xarxes subterrànies en el seu conjunt. 

1- Les peces soterrànies profundes, fig. 292, se 
situen d’una manera molt més dispersa del que 
passa en sobre rasant amb les edificacions de més 
alçada. Dins d’aquests aparent desordre, destaca 
l’agrupació d’aquestes en un gran àmbit que es 
correspon a les parts on el sòl té un valor econòmic 
més elevat de la ciutat. I, entre aquest gran àmbit, 
allà a on hi ha més compacitat i diversitat de peces 
és en l’eix format per les Rambles - Passeig de 
Gràcia i Diagonal nord.  

Fig. 288: Planta d’un fragment de Ciutat Vella, barri on hi ha la 
més alta diversitat i complexitat urbana de Barcelona 

Fig. 291: Superposició Topogràfic Cerdà i planta subsòl actual de 
Sarrià (dreta) i Gràcia (esq.): Aureoles de peces més grans 
encerclen els nuclis agregats. 

Fig. 292: Volumetria dels elements amb quatre o més plantes 
soterrades (proporció vertical multiplicada per deu, i en 
negatiu) 
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El  límit construït de la ciutat sobre i sota rasant és destacadament diferent. En subsòl la línia de costa 
desapareix entre Montjuïc i el Llobregat, on els elements construïts en sota rasant s’aturen quasi 
completament a les faldes septentrionals de Montjuïc, i entre Montjuïc i el Besòs té una intensitat acusada. 
El límit administratiu pròxim al Besòs es desdibuixa, mentre que al Llobregat, excepte a la Zona Franca, 
on desapareix completament, té característiques lligades al límit administratiu, més properes al sobre 
rasant. Finalment, les faldes de Collserola tenen un nivell d’ocupació molt inferior i més enllà de la Ronda 
de Dalt hi ha poques i disperses construccions; anticipant-se doncs la línia del límit. L’àrea construïda és 
més reduïda que en sobre rasant, ja que en les zones industrials perifèriques de la ciutat no hi ha 
construccions. 

A dins d’aquest continu edificat existeixen dos tipus 
de buits, els de forma lineal i els de forma de taca 
irregular. En forma lineal n’hi ha pocs, tan sols se’n 
dibuixen dos que, com si fossin esgarrinxades, 
prenen força en el dibuix dels buits de la ciutat 
soterrada, a la Diagonal entre la plaça Maria Cristina 
i la Via Augusta, i a la mateixa avinguda entre la 
plaça de les Glòries i el carrer Bilbao. 

Pel que fa als buits en forma de taca destaca la seva disposició en la ciutat. Se situen formant una corona, 
amb diferents formes i mides, envoltant les zones centrals. Hi ha dos tipus de buits, els de forma difusa, i 
els de forma compacta, amb un perímetre mínim. Els de caràcter difús tenen límits serpentejants, i tenen 
mides diverses i connexions entre ells. Tots elles se situen als Districtes del NE de la ciutat, Sant Martí, 
Sant Andreu i Nou Barris. Dels de caràcter compacte se’n distingeixen dues subcategories, els de mida 
petita, que es concentren en els teixits de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Gervasi i se situen on en 
superfície hi ha parcs de barri o grans equipaments, i mida gran, que se situen sota verds estratègics de 
la ciutat, alguns amb una orografia particular com ara els Tres Turons, el Putget, o d’altres que com la Vall 
d’Hebron i la Ciutadella. 

De la lectura d’aquests buits s’extreuen algunes consideracions: les peces amb taca de major mida i més 
regulars són una transcripció dels accidents topogràfics; les altres són un reflex de la distinta configuració 
de la ciutat, diferenciant tant l’esquerra de l’Eixample del cos central de la ciutat, més regular i 
intensament ocupat en un temps previ de la ciutat (anteriorment al 1940), i el sector nord de la ciutat, més 
afectat per aspectes infraestructurals, indústries o grans serveis urbans derivats de les necessitats de la 
ciutat central. 

No hi ha una relació aparent entre la naturalesa del sòl i l’ocupació del subsòl (cfr. 3.4.3.i). La qualitat de 
la ciutat també depèn d’una distribució equilibrada dels espais no edificats en subsòl ni pavimentats en 
superfície. Si bé hi ha zones de Barcelona amb superfícies buides, on el subsòl transpira, bona part de la 
ciutat és impermeable. Existeix, en conseqüència, un perill mediambiental fruit de l’ocupació excessiva i 
desordenada del sota rasant barceloní; si no es reserven certs espais per a què el sòl transpiri, el cicle de 
l’aigua s’accelera provocant el conegut fenomen de la gota freda, minvant la resiliència de les nostres 
ciutats. A més, pel què fa al confort urbà, l’excés d’impermeabilització també pot hipotecar la presència de 
verd provocant l’efecte d’illa de calor. Coordinant i garantint una estratègia en l’ocupació del subsòl es 
poden preveure riscos i reduir la vulnerabilitat de les ciutats. L’espontaneïtat en l’ocupació del subsòl urbà 
no és la millor solució, l’absència de previsió pot provocar disfuncions a la ciutat. El subsòl, com el sòl, és 
un bé finit i si bé en superfície hi ha una consciència col·lectiva que el sòl és un bé escàs i cal planificar-lo, 

Fig. 297: Planta on es mostren en negre els buits en subsòl 
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En definitiva, el nou plànol de Barcelona dedicat al seu subsòl arriba a explicar qüestions com les 
següents: 

−  La relació entre carrer i edificacions en subsòl té una certa independència on cada peça respon 
principalment a la seva condició i necessitat, sense sovint tenir en compte el context en el qual es 
troba. (fig. 285) 
 

−  El desenvolupament dels elements soterrats es produeix en direccions espacials pròpies que 
creixen en un o dos dels eixos X, Y o Z, segons si els elements soterrats són xarxes de servei, 
xarxes de transport (X-Y) o soterranis (Z). (fig. 287) 
 

−  La comparació entre diferents fragments de la Barcelona subterrània desvetlla relacions 
qualitatives i quantitatives inesperades entre teixits diferenciats en superfície. (fig. 285) 
 

−  La presència d’àmplies àrees de territori no impermeabilitzat a la zona alta de la ciutat dota a 
aquesta part de la ciutat d’un equilibri valuós que no existeix en una important extensió de les 
àrees centrals, amb una alta proporció d’impermeabilització. Aquest fet minva la resiliència de la 
ciutat ja que s’accelera el cicle de l’aigua i el fenòmens de la gota de freda. A més, l’excés 
d’impermeabilització pot hipotecar la presència de verd provocant l’efecte d’illa de calor. (fig. 297) 
 

−  Dins del continu construït existeixen dos tipus de buits: els de forma lineal, a Diagonal nord i 
Diagonal sud, i els en forma de taca, formant una corona que envolta les zones centrals. Les 
taques tenen forma difusa al NE de la ciutat, forma compacta de mida petita a l’Esquerra de 
l’Eixample, i compacta de major mida sota els accidents topogràfics i parcs. (fig. 297) 
 

−  L’àrea construïda sota rasant és més reduïda que en sobre rasant, ja que en les zones industrials 
perifèriques de la ciutat no hi ha gairebé construccions, el límit a Collserola s’anticipa, i la línia de 
costa s’interromp a Montjuïc. (fig. 296) 
 

−  El 85 % del subsòl construït de la Barcelona pot ser sintetitzat en set diferents formats-identitats, 
segons els seus trets constitutius (fig. 298) que desvetllen l’estructura de la Barcelona subterrània 
en tres franges horitzontals, des del front marítim i fins la cota +45, i un seguit de franges verticals 
per sobre. (fig. 299) 
 

−  La mescla d’aquests diferents tipus mostra que hi ha un ordre espacial en subsòl on continuïtats i 
contraposicions se succeeixen amb un ordre específic. (fig. 300) 
 

−  L’aproximació a certes parts del plànol de conjunt mostra indicadors que expliquen 
característiques de la ciutat, com per exemple: la complexitat i diversitat de Ciutat Vella, la condició 
homogènia de l’Eixample, la caracterització peculiar dels nuclis agregats i l’abast del centre urbà 
metropolità, entre d’altres aspectes. (fig. 288, 289, 290, 291, 294) 
 

−  Les xarxes mostren la condició transversal de la ciutat de Barcelona. 
 

−  Les zones on hi ha hagut més renovació tenen una ocupació en subsòl més intensa . 
 

−  Els punts amb més centralitat es marquen amb un destacat conflicte de formes i una alta intensitat 
d’ocupació. 
 

− A les zones més riques, d’una alta homogeneïtat de classes socials acomodades, és on hi ha més 
equivalència entre el sota i el sobre rasant. 
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− Les peces més profundes se situen d’una manera molt més dispersa que els edificis més alts en 
sobre rasant, ocupant una gran àrea. (fig.292) 
 

−  Les peces amb més ocupació en planta se situen perifèricament, majoritàriament aïllades entre 
elles, tenen usos de caràcter col·lectiu i col·locades en proximitat o fins i tot contigüitat amb 
infraestructures principals. (fig. 295, 292 i 293). 

La construcció de la metròpolis actual és una realitat gràcies, en gran part, al fet subterrani. Atenent la 
seva rellevància, a dia d’avui el subsòl mereix una especial atenció urbanística que necessita, en primer 
lloc, del coneixement de l’estat de construcció i les característiques com a punt de partida. La reducció 
temàtica dels plànols actuals del subsòl a les grans ciutats contemporànies en general, i a la ciutat de 
Barcelona en particular, és causa i efecte a la vegada de l’esquematisme de visió que tantes vegades es 
produeix en el simplisme i el desencert de les intervencions urbanes en el subsòl. La millora de la 
descripció de la ciutat que representa aquesta investigació treu a la llum, sense dubte, un nou 
coneixement de la realitat de la Barcelona d’avui i, com deia Solà-Morales, millorar la descripció, ja és, 
d’alguna manera, proposar. 

4.4. Prospecció de futur 

D’aquest treball s’ha desenvolupat el que ha estat exposat en els capítols precedents i que respon als 
principals interessos de l’autora i els mitjans i recursos a l’abast en el moment. No obstant, fruit d’aquest 
avenç hi ha la consciència que existeixen d’altres aproximacions per realitzar, i aspectes per aprofundir. A 
més a més de les que puguin detectar altres estudiosos interessats en el tema, hi ha una sèrie de línies 
obertes que s’han detectat i es descriuen a continuació: 

1) Aprofundir en el coneixement de les variables que incideixen més intensament en l’ocupació del 
subsòl. 

L’ocupació del subsòl barceloní ha tingut en les darreres dècades un creixement considerable. La 
present investigació es dedica principalment a descriure la realitat morfològica d’avui pel que fa al 
sota rasant de Barcelona, sense abordar amb profunditat quins són els aspectes processuals 
d’aquesta ocupació. Conèixer cap on va aquest procés i, per tant, fer una prospecció de futur per 
saber quina és la seva deriva pot obrir nous horitzons per la ciutat, i augmentar la significació i 
utilitat d’aquest estudi. 

2)  Avançar en la interpretació de la Barcelona oculta per coordinar la construcció del subsòl urbà 

El coneixement derivat de l’estructura de la Barcelona subterrània i del seu ordre pot ser una eina 
eficaç per estimular la gestió i coordinació de la construcció del subsòl urbà amb la mateixa 
intensitat i rigor que el sòl, ja que d’això també depèn la garantia de l’interès general en l’ocupació 
del subsòl, i el bon funcionament de la ciutat. Aquesta coordinació hauria de tenir en compte tant la 
visió estratègica, d’escala global de ciutat, com la de la normativa.  

Per exemple, en el cas de Barcelona, en la visió estratègica, ja s’ha anunciat el risc mediambiental 
que suposa l’actual impermeabilització del sòl i subsòl urbà en gran part de la ciutat. Hi ha zones 
en què hi ha una carència notable de contacte entre atmosfera i subsòl. La creació d’un 
percentatge zonal de sòl no impermeable tindria una projecció de futur favorable.  
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També, degut a l’autonomia palesa entre subsòl i superfície, sorgeix l’oportunitat de regular 
normativament el subsòl específicament, segons els diferents patrons propis i atenent a les seves 
característiques i necessitats singulars, i tenint també en compte la classificació dels tipus de 
construccions soterrànies. 

3) Estudiar quines són les funcions que alberga el subsòl barceloní en l’actualitat i reflexionar 
sobre l’avenir d’aquestes.  

L’estudi s’ha centrat majoritàriament a aspectes morfològics derivats de l’edició del nou plànol del 
conjunt de la Barcelona oculta. Pel que fa als aspectes funcionals, sí que s’ha establert una síntesi 
per saber quines són les raons que han provocat que, malgrat els inconvenients propis del 
construir sota rasant, subsòl i ciutat hagin tingut un lligam estret al llarg del desenvolupament de 
les ciutats, i ha pres una especial rellevància en les darreres dècades. Tot i així, tenint en compte 
que la diversitat d’usos sota rasant ha anat augmentant i que estableixen diferents relacions amb 
la superfície, es considera que aprofundir en el coneixement d’aquesta casuística de tant rellevant 
influència en la construcció urbana pot enriquir considerablement el debat del futur de la ciutat.  

Per exemple, si bé fa unes dècades era poc comú trobar usos amb permanència humana en sota 
rasant, en l’actualitat hi ha una tendència creixent en ubicar usos nobles als soterranis. Estudiar la 
localització d’aquests espais, així com les seves característiques, pot aportar pautes per conèixer 
les carències d’aquests, els reptes i oportunitats.  

D’altra banda, existeixen espais sota la ciutat oblidats, sense ús, que tenen un potencial valuós. 
Pensar en la seva rehabilitació i reutilització, com a patrimoni heretat de la ciutat, aportaria una 
riquesa complementària a la ciutat.   

4) La millor identificació d’oportunitats pel futur de la ciutat 

La investigació ha evidenciat que en les grans ciutats contemporànies el subsòl és un territori fèrtil 
per resoldre necessitats urbanes d’importància cabdal. No obstant, és bastant comú trobar-se que 
ha tingut una consideració de “deixalla urbana”, on se sumen intervencions sense una visió de 
conjunt, ni una coordinació pautada. En certs indrets urbans, amb una activitat intensa i sovint en 
localitzacions centrals, existeixen oportunitats manifestes.  

Si bé hi ha una expertesa reconeguda en projectes urbans a Barcelona, el projecte urbà del subsòl, 
que intervé en la ciutat pensant en les tres dimensions, és un camp a explorar ple d’ocasions per 
millorar les nostres ciutats. Una altra futura línia d’investigació seria, doncs, detectar d’altres punts 
sensibles de la ciutat, alguns d’ells ja han estat apuntats, en els quals amb projectes d’aquest tipus 
es pogués millorar notablement la qualitat de vida de l’espai públic en sobre rasant i del col·lectiu 
en sota rasant.  

5) Perfeccionament i manteniment del plànol 

El subsòl urbà, com la majoritat dels temes lligats a la ciutat, està en constant transformació i muta 
d’una manera incessant segons les necessitats que van sorgint. Per tant, per tal de poder estudiar 
aquest fet i actuar en conseqüència és propi destinar els mitjans per ampliar la informació dels 
elements construïts sota rasant, fent una observació constant i atenta de l’ocupació del subsòl urbà 
de les grans ciutats contemporànies, per poder anticipar-se i coordinar les diferents actuacions.  
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En el cas de Barcelona, des del 1990 l’empresa Acefat gestiona la informació del conjunt de les 
xarxes en actiu sota el carrer, coordina els diferents agents implicats, i les unifica en un sol 
document gràfic. En canvi, fins a aquesta investigació no existia cartografia dels soterranis en 
subsòl privat. Posar en comú soterranis i xarxes, i afegir els túnels viaris i ferroviaris, ha desvetllat 
una part real de  la ciutat, la Barcelona oculta. És cabdal continuar fent la tasca d’actualitzar 
periòdicament aquest document gràfic que representa el conjunt d’elements construïts en sota 
rasant. 
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Altres fonts documentals 

Informació digital i webografia 

Mapa geotècnic de Barcelona (2000) CD Barcelona: l'Institut Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic 
de Catalunya: Bosch & Ventayol Geo-Serveis. 
http://arxiufotografic.bcn.cat/ 
http://cartaarqueologica.bcn.cat/ 
http://finestresdelamemoria.org/ cessions Associació Amics del Passeig de Gràcia i Carme Ferrer  
http://www.atm.cat/ 
http://www.clabsa.es/CAT/solicitud-informacio.asp 
http://www.districlima.com  
http://www.facebook.com/Barcelona desapareguda 
http://www.ovi.umontreal.ca/documents 
http://china.org.cn    

Des de 1983, sis conferències internacionals han estat organitzades per tal que especialistes entesos 
amb els treballs subterranis es trobessin i compartissin experiències. Després de la de Paris, al setembre 
1995, la 6e conferència internacional titulada "Espace et Urbanisme souterrains", Montréal es la seu de la 
7e Conferència de l’ACUUS (Associated research Centers for the Urban Underground Space), el nou 
organisme internacional que ha coordinat les següents conferències i de les quals es pot accedirt als 
diferents papers a través de la pàgina web:  http://www.subsurface.org/menu.htm 

Articles dels cinc simposis (des de 1934 a Bordeus) i cinc congressos internacionals (des de Paris, 1937) 
GECUS (Groupe d'études de coordination de l'urbanisme souterrain): http://www.acuus.org/   

Fonts orals 
Durant aquests anys he tingut el plaer de poder conversar sobre el tema amb diverses persones de 
diferents àmbits que m’han explicat la seva experiència amb el subsòl urbà.: 

− Enginyers: Ramon Segarra, Ferran Puig, Helio Lozano, Manuel Valdés –Ajuntament de 
Barceolona-. 

− Advocats: Ramon García-Bragado i Andreu Romaní –Ajuntament de Barceolona-. 

− Historiadors: Carme Miró –Serveis Arqueologia Ajuntament de Barcelona-, Francesc Cavalle i 
Josep Maria Bou –Veclus-. 

− Geografs-planificadors: Sabine Barles – Lecturer Sorbonne-, Shuichi Machida –Director 
Underground Space Center Japan- , Miquel Vila -Institut Geològic de Catalunya-. 

− Altres: Jaume Ferreres, Mariano Gutiérrez, espeleòlegs urbans. 



Fonts gràfiques 

Pel què fa al subsòl públic, en tot el referent a xarxes de serveis, la informació ha estat facilitada per les 
diferents companyies de serveis i per la Gerència d’Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona.  Es 
tracta dels següents documents: 

- Abastament d’aigua; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures 
- Clavegueram; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures  
- Gas; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures 
- Electricitat; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures 
- Metro i ferrocarrils; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures 
- Tren; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures 
- Mines; 2014, Ajuntament de Barcelona - BCASA 
- Recollida pneumàtica; 2014, Ajuntament de Barcelona - BCASA 
- Refugis antiaeris Guerra Civil; 2002, Ajuntament de Barcelona – BCASA amb dades AHCB 

Pel que fa a la definició de la naturalesa del sòl, s’ha tingut accés a la següent informació, que s’ha pogut 
creuar amb la resta de dades gràfiques: 

- Nivell freàtic;  2014, Ajuntament de Barcelona - BCASA 
- Geològic; 2014, Institut Geològic de Catalunya 
- Topogràfic; 2014, Institut Cartogràfic de Catalunya 

D’altra banda, els aparcaments, sota el sòl públic, en el cas que aquests fossin gestionats per BSM o 
SABA, la informació ha estat facilitada per aquestes empreses. En el cas que fossin gestionats per 
d’altres empreses, s’ha fet visites de camp per a detectar forma i profunditat d’aquests.  

Els serveis tècnics que se situen al subsòl, com parcs de neteja, dipòsits de retenció de pluvials i altres, 
construïts posteriorment al 2012 i per tant amb Pla Especial Urbanístic, la informació gràfica s’han 
obtingut fent una recerca exhaustiva entre el planejament aprovat definitivament a través del Servei 
d’Informació Urbanística de l’Ajuntament de Barcelona.  

En relació al subsòl privat, s’ha partit de la informació gràfica cadastral. En aquesta el nombre de plantes 
en sobre rasant de cada volum edificat s’indica amb números romans (I, una planta d’alçada, II, dues 
plantes d’alçada,...), i el nombre de plantes en sota rasant en números aràbics (1, una planta soterrada, 2, 
dues plantes soterrades...). La base utilitzada ha estat de l’any 2012. Atès que ha estat una tasca de 
llarga durada, és possible que hi hagi edificacions construïdes entre el 2012 i l’actualitat que no estiguin 
grafiats. De la mateixa manera, pot ser que hi hagi errors en la informació gràfica cadastral que no hagin 
estat detectats. En els àmbits de ciutat de l’apartat “3.2. Agrupacions de construccions soterrànies. Set 
àmbits homogenis de 25 hectàrees” s’ha fet una recerca exhaustiva de les llicències disponibles en l’Arxiu 
Administratiu de Barcelona de cada un dels edificis que tenien subsòl ocupat segons el cadastre, per tal 
de tenir el dibuix més acurat del sota rasant.  

 

 

 

 




