
 
 
 
 

    Sala dotada d'anell magnètic 
 
 

 
 
 
 
 
Benvolguts i benvolgudes 

Em plau convocar-vos a la propera reunió de la COMISSIÓ CONSULTIVA DE GOVERN DE 
MEDI AMBIENT, HABITATGE, URBANISME I OBRES que tindrà lloc el dia  17 de febrer de 
2015 a les 19:30h a la Seu del Districte de Ciutat Vella, 3a planta de la Plaça  Bonsuccés, 3, 
amb el següent: 
  
                                                                  ORDRE DEL DIA 

 
1. Bases adjudicació 85 habitatges. 

 
2. Ajuts per a la insonorització d’habitatges. 

 
3. Pla Especial Urbanístic per a l'equipament de l'antiga cooperativa Segle XX de la 

Barceloneta. 
  

4. Pla especial d'ordenació de la Rambla. 
 

5. Obres en curs. 
 

6. Torn obert de paraules. 

 
Atentament, 
 
EL PRESIDENT 
 

 
Sr. Joan Anton Sánchez de Juan 
 
Barcelona, 10 de febrer de 2015 

Districte de Ciutat Vella 
 
 



17 de Febrer de 2015 

AJUTS PER A LA MILLORA DE 
L’AÏLLAMENT ACUSTIC DELS 
EDIFICIS  

 
  
 
CIUTAT VELLA 
  
Comissió Consultiva de Medi Ambient, Habitatge, Urbanisme i Obres 



MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 

• El Districte de Ciutat Vella vol fomentar la reducció dels índexs de soroll. 
 

• L’aïllament acústic i tèrmic dels edificis ajuden a guanyar en qualitat de 
vida i confort, reduint el soroll provinent de l’exterior. Per això, en la 
convocatòria d’ajuts a la rehabilitació es preveu subvencionar aquestes 
actuacions. 



Quin ajuts es poden demanar 
• Substitució de tots els tancaments de la façana per incorporar mesures 

d’aïllament acústic i tèrmic. 
 

• Es podran substituir les finestres i altres tancaments i si és el cas 
rehabilitar els finestrons. 

  
• Les subvencions per les actuacions de substitució de finestres i d’altres 

tancaments d’aïllament acústic i tèrmic són del 50% amb un màxim de 
60.000€. 
 

• Això inclou el pressupost  d’obres declarat en llicència, els estudis i treballs 
tècnics i les taxes i tributs.  

 



Qui pot demanar l’ajut? 

• El president de la comunitat de propietaris 
 
• L’administrador o el propietari de l’edifici, sempre que no es tracti d’una 

promoció immobiliària 



Quins edificis i quines condicions 
cal complir? 

• Edificis destinats majoritàriament a habitatge habitual. En el cas que 
l’edifici estigui majoritàriament destinat a altres usos, la subvenció 
s’aplicarà proporcionalment al nombre d’habitatges habituals que hi hagi a 
l’immoble 

 
• Cal aportar l’acord de la comunitat de propietaris, l’informe tècnic de 

l’edifici, el certificat d’eficiència energètica i el certificat d’accessibilitat. 
 
• Les obres no es poden iniciar abans de recollir l’informe tècnic inicial que 

s’entrega amb posterioritat a haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció. 
 
• Cal aportar el certificat d’inci d’obre o la llicència d’obres. Les obres s’ha 

d’iniciar Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de 
l’emissió de l’informe tècnic inicial.  

 



On es poden sol·licitar i tramitar 
els ajuts 

La sol·licitud s’han de presentar a l’ Oficina de l’habitatge de Ciutat Vella on 
es dona assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.  
  

• Oficina de l’Habitatge a Ciutat Vella 
 Carrer del Pintor Fortuny, 17-19 
  

HORARI: 
DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES I DIVENDRES 
de 8.30 a 14.30 h 
DIJOUS, ininterromput de 8.30 a 20 h 
  
www.bcn.cat/habitatge  
www.consorcihabitatgebcn.cat 
  
o al telèfon 010 

 
 

http://www.bcn.cat/habitatge
http://www.consorcihabitatgebcn.cat/




                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L’EQUIPAMENT DE L’ANTIGA COOPERATIVA SEGLE XX, AL CARRER ATLÀNTIDA 1-3, DE 
BARCELONA 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIOL DE 2014 
 



 
 
Í N D E X 
 
 
 
a) Memòria 
 

1. Objecte i àmbit del Pla especial urbanístic 
2. Propietat del sòl 
3. Iniciativa del planejament 
4. Situació física 
5. Situació urbanística 
6. Descripció i justificació de la proposta 
7. Justificació jurídica 
8. Relació de propietaris i béns i drets afectats 
9. Justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible 

 
 
b) Informe mediambiental 
 
c) Avaluació econòmica financera i Agenda 
 
d) Gestió 
 
e) Normes 
 
f) Plànols  
 

1. Situació actual. Escala 1:20.000 
2. Emplaçament 
3. Parcel.lari 
4. Zonificació vigent 
5. Zonificació proposada 
6. Gestió 

 
g) Fitxa Catàleg 

 
 
 
M E M Ò R I A 
 
 
1. Objecte i àmbit del Pla especial urbanístic 
 
L'objecte del Pla especial urbanístic és determinar la titularitat pública de l’equipament previst en la finca 
del carrer Atlàntida 1-3, al barri de la Barceloneta, de Barcelona, conegut com la Cooperativa Segle XX, a 
l’empara del previst a l’article 214.3 i 216 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de 
Barcelona. 
 
L’àmbit del Pla especial urbanístic comprèn exclusivament la finca corresponent al núm. 1-3 del carrer 
Atlàntida. 
 
2. Propietat del sòl 
 
La propietat del sòl de l’àmbit de planejament és de l’entitat FILODOMOS, SL, que la va adquirir de la 
Cooperativa Obrera Popular “El Segle XX” mitjançant escriptura autoritzada en data 21 de juny de 2012, 
inscripció registral novena de data 9 d’agost de 2012. 
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La titularitat de la Cooperativa datava del dia 23 d’agost de 1939, amb inscripció registral 4ª, de data 24 
de juliol de 1940. 
 
 
3.  Iniciativa del planejament 
 
La iniciativa del planejament és pública municipal formalitzada a través de Foment de Ciutat Vella, SA. 
 
 
4. Situació física 
 
En el sòl objecte del present planejament, de 147 m2 segons les dades constants en el cadastre, s’ubica 
l’edifici seu de l’antiga Cooperativa Obrera Popular “El Segle XX”. 
 
La seva construcció és de l’any 1940. 
 
Consta de planta baixa i tres plantes pis i el seu sostre edificat, segons les dades cadastrals, que 
difereixen de les concretades en el planejament vigent, és de 572 m2.  
 
Actualment es troba en desús.  
 
 
5. Situació urbanística 
 
L’àmbit de planejament té definida la seva regulació urbanística pel PERI de la Barceloneta, del qual el 
seu text refós fou aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 20 de juliol de 1986. 
 
El sòl situat dins l’àmbit de planejament està qualificat d’equipament i dotació existent (clau 7a) amb 
una assignació al tipus cultural segons la classificació de tipus d’equipaments de l’article 212.1 de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità. 
 
L’esmentat PERI de la Barceloneta, en la seva versió refosa després de l’aprovació definitiva del 
maig de 1986, preveia específicament un programa d’actuació i pla d’etapes sobre els equipaments. 
 
Concretament en l’apartat 8 de la Memòria de l’ordenació de l’aprovació definitiva del Pla, 
denominat “Especial consideració de l’equipament i dotacions públiques”, en què 
s’especificava com a contingut de l’actuació, la “Restauració i condicionament per a activitats socio-
culturals de la finca del carrer Atlàntida 1-3”, així com la superfície de sostre de l’equipament, de 
560 m2. 
 
En aquest sentit, entre les actuacions de la segona etapa, es contemplava explícitament (pàgina 
131), com a codi II-15 i denominada equipament aïllat, la relativa a la restauració i adequació de 
l’edifici d’Atlàntida 1, per ser utilitzat com a Centre Socio-cultural – Ajuntament de Barcelona. 
 
L’edifici de la Cooperativa Segle XX està incorporat amb un nivell de protecció C (bé amb elements 
d’interès) en el catàleg d’edificis protegits del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic del 
districte de Ciutat Vella. 
 
 
6. Descripció i justificació de la proposta 
 
L’equipament de la Cooperativa Segle XX està tancat des de l’any  2005. La seva inactivat és causa de 
la degradació que pateix l’edificació per falta de manteniment i d’atenció. Per reprendre la seva activitat 
es fa necessària la seva modernització tècnica i la millora de la seva seguretat. 

 
D’altra banda, la singularitat de l’edifici, que obliga al seu manteniment atès el seu grau de catalogació, 
requereix una actuació que eviti la seva degradació i, amb ella el risc d’ocupació que suposa la seva 
actual situació en una zona de la ciutat especialment afectada per aquestes actuacions de pertorbació 
possessòria. Davant del risc actualment existent d’agudització del seu deteriorament i de la necessitat 
que la ciutat recuperi i disposi dels equipaments previstos i preexistents on es puguin desenvolupar 
activitats ciutadanes, es creu convenient  que l’edifici històric de la Cooperativa reprengui la seva 
activitat sota la titularitat pública, que és l’única que pot garantir-la, sobre tot, perquè els interessos 
particulars que resulten de la seva titularitat privada són difícilment compatibles amb la continuïtat dels 
usos públics de l’equipament i amb el gaudi general de l’equipament per part dels veïns i veïnes del 
barri. 
 
La proposta pretén així la modernització i reobertura de l’equipament per al seu destí socio-cultural 
que ja és el que preveuen, tant el PERI de la Barceloneta que adscriu a l’equipament un destí per a 
activitats socio-culturals, com el Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 
 
En la fitxa del planejament relativa al codi II-15, es preveia l’apartat d’adquisició pública del bé, on 
es contemplava un Conveni amb la Cooperativa S. XX, per rehabilitar l’edifici per a usos públics, 
sense preveure expressament l’expropiació per a dur a terme la rehabilitació, com passava amb 
altres equipaments. 
 
En aquest sentit i d’acord amb aquest Conveni, la pròpia Cooperativa, entitat sense ànim de lucre, 
era la garant d’aquests usos públics previstos en el planejament urbanístic i per això es va 
determinar que l’Ajuntament en faria la restauració de l’immoble. 
 
La significació de l’ús d’equipament que s’hi va desenvolupar històricament, i les necessitats 
d’aquest sistema urbanístic públic al barri de la Barceloneta, imposen que l’equipament esdevingui 
de titularitat pública municipal i es garanteixi així la utilitat pels veïns i veïnes del barri. 
 
 
7. Justificació jurídica 
 
L’objecte de la present proposta és la determinació de la titularitat pública de l’equipament mantenint, 
pel que fa a l’ús, el seu tipus concret de cultural, que inclou les activitats de caire social i ampliant-lo al 
recreatiu, d’acord amb els tipus establerts en l’article 212.1 de les NNUU del PGM. 
 
Les determinacions urbanístiques vigents en la parcel·la de referència provenen del PERI de la 
Barceloneta que adscriu a l’equipament un destí per a activitats socio-culturals i del Pla especial de 
protecció del patrimoni arquitectònic. 
 
L’objecte del Pla s’ajusta a les finalitats típiques dels plans especials urbanístics, definides en l’article 
67 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
concretament la prevista en el seu apartat d. Així mateix, i d’acord amb l’article 93.8 Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, conté les determinacions pròpies 
de la seva naturalesa i finalitat. 
 
El Pla Especial Urbanístic es redacta en compliment de les previsions de desenvolupament 
establertes als articles 16, 17 i 18 de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità i, en 
especial, l’article 17 que fa referència a la descongestió i dotació d’equipament per tal d’incrementar 
les superfícies de centres culturals, assistencials i d’altres serveis d’interès públic i social, i en el 
benentès que l’equipament existent, de titularitat privada, no acompleix actualment i des de fa deu 
anys aquesta funció, restant tancat com a equipament i mostrant signes d’abandonament per part 
de la seva propietat. 
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El manteniment de la titularitat privada provoca en aquest moment la submissió de l’edificació a un 
criteri de rendibilitat, de forma que el seu destí es condiciona a l’obtenció d’un lucre que és molt 
difícil d’obtenir atès el destí urbanístic de la finca. La conseqüència és la situació d’abandonament 
per manca de rendibilitat econòmica i això provoca la desnaturalització de l’equipament com a tal i, 
a més, posa en risc la singularitat de l’edificació destinada a aquest sistema urbanístic. La reversió 
d’aquesta situació justifica la mutació de la seva titularitat, als efectes que l’administració pública es 
pugui convertir en garant de la virtualitat de l’ús general propi de l’equipament existent, el cultural, 
en aquest cas, en un entorn, el barri històric de la Barceloneta que, per la seva projecció 
internacional, ha de ser també un exemple de la promoció a Barcelona del món de la cultura i de 
l’espectacle. 
 
En aquesta conjuntura, la titularitat pública de l’edifici de l’antiga Cooperativa que el Pla especial 
urbanístic proposa esdevé una empenta cabdal per contribuir decididament a la revitalització 
d’aquest equipament en pro de les necessitats veïnals i aprofundir en la diversitat d’usos que el 
PGM demana així com en la pròpia complexitat de la ciutat de Barcelona, en pro de l’interès públic 
que pressuposa l’interès de la seva ciutadania. 
 
El Pla especial urbanístic es redacta, en qualsevol cas, en compliment de les previsions de  
desenvolupament dels equipaments comunitaris contingudes en els articles 211 a 217 de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità ajustant-se al procediment, contingut i finalitat 
expressades a l’article 215. Concretament, es preveu la implantació d’un equipament de districte, 
mantenint-hi el tipus cultural i ampliant-lo a recreatiu, de conformitat amb l’apartat d) de l’apartat 1 
de l’article 212 de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità. 
 
I es configura una actuació aïllada per expropiació per materialitzar aquest destí a equipament 
cultural i recreatiu de titularitat pública 
 
En aquest marc, l’article 214.5 de les NNUU preveu expressament que la determinació del tipus 
d’equipament a què s’afecta el bé legitima la seva expropiació per l’Administració Pública actuant. 
 
En aquest mateix sentit l’article 34.8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i la Llei 2/2014, de 
27 de gener, especifica que els serveis urbanístics públics, entre els que hi ha el sistema urbanístic 
d’equipaments comunitaris, que no siguin compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al 
sistema de reparcel·lació es poden adquirir mitjançant l’actuació expropiatòria que correspongui.  
 
I l’article 112 del mateix Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i la Llei 2/2014, de 27 de gener, per 
cloure la fonamentació explícita que si no s’utilitza l’expropiació com a sistema d’actuació per 
polígons d’actuació urbanística complets, es pot aplicar com a actuació aïllada l’expropiació forçosa, 
per a l’execució de sistemes urbanístics o d’algun dels elements que els integren tramitada d’acord 
amb la legislació reguladora de l’expropiació forçosa. 
 
En conseqüència, el Pla especial urbanístic es redacta conforme a l’ordenament urbanístic vigent a 
Catalunya en matèria urbanística, en concret el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i la Llei 
2/2014, de 27 de gener, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme i és coherent amb les determinacions del planejament general vigent a la ciutat de 
Barcelona. En concret el present planejament es basa en el que disposa l’article 92 del Decret 
legislatiu 1/2010. de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per 
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i la Llei 2/2014, de 27 de gener. 
 
Les referències a les Normes Urbanístiques (NN.UU) del Pla General Metropolità ho són al PGM 
aprovat definitivament per acord de la Corporació Metropolitana de Barcelona, adoptat en sessió de 
data 14 de juliol de 1976.  

 
Les determinacions de la normativa del present Pla especial urbanístic s’aplicaran en el seu àmbit 
de forma prevalent a qualsevol altra disposició municipal que reguli l’ús i ordenació física del sector. 
Tanmateix, en tot allò no previst expressament per aquesta proposta seran d’aplicació les NN.UU 
generals del PERI del Raval, les NNUU del PGM-1976, el Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic, les Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME), així com la normativa vigent en 
matèria d’activitats, estètica i medi ambient. 
 
 
8. Relació de propietaris i béns i drets afectats 
 
En l’àmbit d’actuació aïllada per expropiació està inclosa una única finca corresponent al núm. 1-3 del 
carrer Atlàntida, al barri de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella, de Barcelona, amb número de 
finca registral 1183, volum 3944, llibre 336, foli 127, inscripció 9ª. La seva propietat és de l’entitat 
FILODOMOS, SL.  
 
 
9. Justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible 
 
D’acord amb el contingut de la present memòria i, en especial, el que s’exposa en l’apartat d’objectius i 
criteris generals de planejament, en el present PEU es fa l’observança de l’objectiu del 
desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, 
respectivament, dels articles 3 i 9 de Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i la Llei 2/2014, de 27 de 
gener. 
 
 
10. Efectes sobre la mobilitat sostenible  
 
Com a compliment del que prescriu l’article 59.3.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i la 
Llei 2/2014, de 27 de gener, es manifesta que la proposta de modificació de planejament no té cap 
efecte sobre la mobilitat urbana atès que no comporta cap modificació sobre la situació física actual 
del territori.  
 
D’acord amb l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels criteris 
d’avaluació de la mobilitat generada, i en atenció al fet que l’edifici s’ha de destinar al mateix ús 
d’equipament que ja tenia i que no es tracta doncs d’un planejament que tingui per objectiu la 
implantació de nous usos o activitats, es justifica la innecessarietat de redactar i incloure en el 
present document de planejament un Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada. 
 
A aquests mateixos efectes i en atenció als apartats 2, 3 i 4 del mateix article 3 del Decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels criteris d’avaluació de la mobilitat generada, queda 
acreditat en els apartats 6 i 7 que no s’està davant una proposta d’actuació que suposi la 
implantació d’usos residencials, usos comercials o terciaris, i usos industrials, ni davant de cap dels 
supòsits de projectes de noves instal·lacions, reforma d’instal·lacions o ampliació d’instal·lacions 
que tinguin la consideració d’implantació singulars. 
 
En aquest sentit, des de l’exigible objectivitat, resulta també clar, en atenció a l’apartat g de l’article 
3.4 de l’esmentat Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels criteris d’avaluació de la 
mobilitat generada, que l’equipament que es pretén implantar no generarà de forma recurrent un 
nombre de viatges al dia superior a 5.000. 
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Així, segons la taula prevista en l’Annex 1 del mateix Decret, els ratios mínims de viatges 
generats/dia per estimar el nombre de desplaçaments previstos pels els equipaments són de 20 
viatges per cada 100 m2 de sostre. 
 
Considerant doncs els 588 m2 de sostre existents en la finca del carrer Atlàntida 1-3, en resulta el 
següent nombre:  
588 m2 de sostre x 20/100 = >118; 118 x 2 (anada i tornada) = 236 viatges. 
 
Resultant doncs clarament inferior als 5.000 desplaçaments, no concorre tampoc en cap cas  
aquest supòsit d’implantació singular previst a l’apartat g de l’article 3.4 del Decret 344/2006, de 19 
de setembre, de regulació dels criteris d’avaluació de la mobilitat generada, que obligaria a 
incorporar en el projecte l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 
  
Per tant, amb tot, queda degudament justificada i fonamentada la innecessarietat de redactar i 
incloure en el present document de planejament un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 
 
 
I N F O R M E   M E D I A M B I E N T A L 
 
 
L’àmbit objecte de modificació del Pla General Metropolità és un àmbit urbà plenament consolidat 
que forma part de la Ciutat Vella de Barcelona. La modificació de planejament, atesa la ubicació del 
seu àmbit totalment urbà i la seva naturalesa, no té cap implicació i repercussió mediambiental en 
els aspectes de protecció de la natura ja que no s’altera la construcció existent i els canvis no 
alteren la realitat existent perquè es contrauen  a un canvi de titularitat d’un equipament que passa 
a ser de titularitat pública.  
 
 
AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I AGENDA 
 
El desenvolupament de la present modificació de planejament comporta l’expropiació de la finca del 
carrer Atlàntida 1-3, al barri de la Barceloneta, de Barcelona, conegut com la Cooperativa Segle 
XX., quin justipreu es determinarà en el procediment que s’hagi d’incoar a tal efecte, si bé a efectes 
de determinació de l’avaluació econòmica de l’actuació, es fixa, basant-nos en el valor de 
comparació, és de 250.000 euros, un valor prudencial per al conjunt de la finca de 250.000,-€, i una 
estimació de 643.671’60 euros per a la seva adequada rehabilitació, a partir dels preus del BEC 
segon trimestre del 2014, de 1.125’30 euros/m2ct, inclosos honoraris tècnics, seguretat i salut i 
permisos d’obra, amb un total per l’actuació, doncs, de 893.671’60 euros. 
 
L’execució d’aquest planejament es desenvoluparà en una sola etapa, en un termini de quatre anys, a 
comptar des de l’eficàcia de la seva aprovació definitiva, que inclourà l’expropiació de la finca i la seva 
ulterior rehabilitació per al ple desenvolupament dels usos equipamentals que es contemplen. 
 
 
INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
L’article 59.3.d) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i la Llei 2/2014, de 27 de gener, 
determina els documents que han d’integrar la memòria descriptiva i justificativa del pla, singularitzant 
l’informe de sostenibilitat econòmica que, segons dit precepte, “ha de contenir la justificació de la 
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius i la ponderació de l’impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris”.  

 
Pel que fa a la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius cal considerar que, en tant que 
aquesta Modificació de PGM no comporta la creació de sòl destinat a usos productius, esdevé 
innecessària la justificació de la seva adequació. 
 
Pel que fa a l’impacte de les actuacions previstes en les finances de les administracions cal considerar 
que, en principi i en abstracte, les actuacions urbanístiques poden generar dos tipus d’impactes en les 
finances públiques, un, el relatiu als nous ingressos i despeses de capital –inversions- de caràcter 
extraordinari, vinculades a la seva implantació i desenvolupament i, dos, als ingressos i despeses 
corrents o de caràcter ordinari que es derivarà del seu ús, manteniment i reposició. 
 
Certament, l’actuació de desenvolupament urbanístic previst en l’àmbit  comportarà un impacte en les 
finances públiques de l’administració local responsable de l’actuació, a nivell de despeses de capital, 
atès que cal primer adquirir la finca i després rehabilitar-la adequadament per al seu ús d’equipament, 
de manera que s’haurà de preveure la pertinent dotació pressupostària per a procedir a tal efecte. 
 
El cost del manteniment de l’equipament públic sobre les finances públiques dependrà del tipus de 
gestió, directa o indirecta, que s’adopti i de les condicions d’aquesta, implantació i el manteniment de 
les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
 
 
GESTIÓ 
 
Tot l’àmbit de planejament s’inclou en una actuació aïllada per expropiació. 
 
  
 
N O R M E S 
 
 
Art.1. Objecte i àmbit del Pla especial. 
 
1. L'objecte del Pla especial urbanístic és determinar la titularitat pública de l’equipament previst en  

la finca del carrer Atlàntida 1-3, al barri de la Barceloneta, de Barcelona, conegut com la 
Cooperativa Segle XX. 
 

2. Per a tot allò no regulat expressament en aquesta normativa seran d'aplicació les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità, les normes urbanístiques del PERI de la Barceloneta, 
les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic 
i la normativa vigent en matèria d’activitats, estètica i medi ambient. 

 
 
Art. 2. Regulació del sòl qualificat d’equipaments comunitaris i dotacions (clau 7a) 
 
1. El sòl qualificat d’equipament es destinarà a un ús cultural i recreatiu. Les seves condicions 

d’edificació es regularan directament per les ordenances reguladores del PERI de la Barceloneta i 
de les normes del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic del districte de Ciutat Vella. 

 
2. L’equipament serà de titularitat pública. 
 
 
Art. 3. Gestió 
 
Tot l’àmbit de planejament s’inclou en una actuació aïllada a executar per expropiació. 
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El Pla Cor és el projecte d’intervenció Integral que 
té com a gran objectiu fer de la Rambla un eix de 
referència per barcelonins i barcelonines. 
 
 
 
També té un gran repte i és que el Pla Cor és una 
oportunitat per gestionar aquest espai emblemàtic 
urbà a partir de  construir  les eines necessàries per 
aportar per una visió integral i transversal. 
 
 
En definitiva el Pla Cor pretén liderar la Rambla del 
futur. 



• EL PLA COR 

• LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA 

• EL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE LA RAMBLA 

Ajuntament de Barcelona | Pla Cor 

MESURA DE GOVERN – Desembre 2011 
 
 
 
JORNADES PARTICIPATIVES – Gener / juliol 2012 
 
 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 
 
•  Pla inspector de la Rambla 
•  Regulació normativa 
•  Foment de la identitat de la Rambla 
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EL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE LA RAMBLA 
 
Finalitat del pla 
la intervenció urbanística que es proposa es 
fonamenta en la necessitat que la Rambla es doti 
d’un instrument de protecció i ordenació integral 
que permeti valorar de manera global les necessitat 
de regulació i d’ordenació d'aquest espai. 
 
Proposem una ordenació que vol preservar i posar 
en valor els trets identitaris de la Rambla, com a 
conjunt de patrimoni immaterial definidor de la 
Ciutat de Barcelona 
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EL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE LA RAMBLA 
 
Problemàtica de la situació actual 
 
Anàlisi de la situació amb diversos estudis on es detecten 
certs factors identificants que contribueixen a rebaixar la 
qualitat de l’espai urbà de la Rambla que són: 
 
• Ús intensiu de vianants  
• Grau d’ocupació en superfície molt elevat, tant de 

concessions com d’altres elements 
• Infraestructures rígides com són el metro i el 

clavegueram entre d’altres 
• Pèrdua de relació entre les dues façanes de la Rambla 

amb la conseqüent pèrdua de rellevància del 
patrimoni arquitectònic 

• Nivell d’urbanització amb mancances, tant des del 
punt de vista funcional com d’accessibilitat 
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ÚS INTENSIU DELS VIANANTS 
NIVELLS DE SERVEI 
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PÈRDUA DE RELACIÓ AMB LES FAÇANES 
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EL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE LA RAMBLA 
 
Criteris d’intervenció en cinc blocs 
 
 
1. Ocupacions existents: 
 

• Zones de pas (cruïlles) 
• Quioscos 
• Terrasses 
• Pintors 
• Estàtues 
• Artesans 
• Suports telefònics 
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OCUPACIONS 
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EL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE LA RAMBLA 
 
Criteris d’intervenció en cinc blocs 
 

 
2. Mobilitat 
 

• Ampliar els espais de circulació dels vianants 
• Establir mesures dissuasòries de circulació 

rodada de la rambla de baixada. 
• Establir franges mixtes per encotxar i des 

encotxar. 
• Potenciar itinieraris de bicicleta. 

 



Dia feiner Cap de setmana 

Ajuntament de Barcelona | Pla Cor 

MOBILITAT 
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3. Infraestructures 
• Actualització de les xarxes  
• Ordenació dels serveis soterrats amb la construcció de 

dos prismes  
• Instal·lacions aèries 
• Armaris en superfície. 
• Enllumenat públic. 

 
4. Urbanització 

• Caldrà fer el corresponent projecte d’urbanització. 
• Nous guals que permetin bona connexió entre barris 
• Augment de la mida dels escocells 
• Noves zones d’estada 
 

5. Edificacions col.lindants 
• Conservació i rehabilitació per a la protecció del 

paisatge urbà. 
• Terrats, ús dels terrats per a producció d’energia de 

mitjans nets,  sensorització o espais enjardinats. 
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Ru3 Millora enllumenat Pl. Salvador Seguí i entorns 

Ru4 Ampliació àrea Jocs Infantils Pl. Salvador Seguí
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Ru1 LLB. Urbanització plaça Pedró
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Bu4 Impermeabilitzacions i reparacions paviment de fusta Pl. Charles Darwin

Bu5 Nou revestiment barana mur-mirador Marina Village
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Gu3 Millora espai Pl. Josep Pijoan-Escola Drassanes

Ru2 Pistes Sant Rafael–Sant Marti : adequacio tanques i serveis

Gu2 Arranjament carrer Rull

SRu5 Millores places Sant Pere i Sant Agustí Vell i placeta d'en Regomir
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Du2 Jardineres als carrers Salvador Aulet, Ataülf i Mercat de la Barceloneta

Re11

Gu5 Millora àrea de Jocs Infantils Pl. Sant Miquel

Ru7 Arranajament solar Valdonzella

Bu1 LLB. Urbanització carrer del Judici

SRe1 Rehabilitació Mercat del Born

Be1 LLB. Nou accés i Cobertura pista reglamentària Conjunt Escolar la Maquinista

Gu6 Pla Cor - Arranjament puntual de paviment a La Rambla

Gu12 ICUB. Intervenció arqueològica Sots-tinent Navarro

Gu7 Supressió Graó Av. Catedral

SRu1 Arranjament carrers entorns Mercat del Born. Fase 1

SRu6 Arranjament carrers entorns Mercat del Born. Fase 2

Gu13 Rehabilitació paviments Pl. Reial  i C/ Ferran

Bu6 Arranjament Passeig Joan de Borbó - PORT DE BARCELONA

Ge2 Obres Cobertura Basílica de la Mercè

Ge11 QVIDA.Centre Serveis Social Gòtic

Be2 Escola Mediterrània

Equipament Públic Andrea Dòria 25-31Be3

SRe2 Museïtzació Centre Cultural del Born

Ru14 Rehabilitació paviments carrers Om, Lancaster,Guàrdia, St Pau i Arc de Teatre

SRu9 Urbanització Sant Pere Més Baix 1ª FASE-Álvarez de Castro-

Bu10 Arranjaments accessibilitat i seguretat accessos Escola Mediterrània

Gu14 Actuacions de mobilitat a Via Laietana i Joaquim Pou

Gu15 Neteja superficial paviment de pedra c/ Rull

Ge13 ICUB.Rull, 4. Nou centre Servei d'Arqueologia

Gu16 Eliminació de la parada de taxis a la plaça Sant Jaume

SRu21 Permeabilitat Ciutadella - Nou pas Pg. Picasso/ Ptge. Mercantil

Ru17 Urbanització Pl. Gardunya 2014-2015

Gu21 ICUB- Intervenció arqueològica Sots-Tinent Navarro (4ªFASE)

Bu8 PMI. Carrer de la Maquinista

SRe13 Adequació edifici Sant Pere Mitjà, 65

SRe12 Rehabilitació edifici Pl. Sant Pere, 14
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Gu22 Asfaltat Pl. Antoni Maura
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Ru25 Urbanització carrer Jerusalem
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Impermeabilitzacions Cobertes CC BarcelonetaBe6

Ru27 Arranjament mitgera carrer Pelai, 40
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