
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

» Nota de premsa 

3 de juliol de 2016 

 

www.barcelona.cat/premsa 

L’Ajuntament promou la protecció de 38 cases-fàbrica 

del Raval edificades entre els segles XVIII i XIX 
 

» La Comissió de Govern aprova la suspensió de llicències sobre un conjunt 

d’edificacions que caracteritzen el desenvolupament del barri des de finals del segle 

XVIII i bona part del XIX 

 

» L’objectiu és evitar que s’enderroquin a causa d’iniciatives immobiliàries, i, ara, el 

Govern municipal estudiarà la seva possible protecció com a elements industrials 

d’interès patrimonial de nivell B o C 

 

El Govern municipal ha iniciat els tràmits per preservar el valor patrimonial d’un conjunt de 38 

cases-fàbrica i fàbriques construïdes al barri del Raval, al districte Ciutat Vella, des de finals del 

segle XVIII i fins bona part del segle XIX. El primer pas s’ha donat amb l’aprovació en Comissió 

de Govern de la suspensió de l’atorgament de llicències d’aquestes edificacions per estudiar la 

seva possible protecció com a elements industrials d’interès patrimonial –nivell C o B–, que 

caracteritzen el desenvolupament del barri en aquest període. 

 

A finals del segle XVIII, la Barcelona emmurallada va trobar una bona localització per donar 

resposta a la creixent industrialització urbana en uns sòls de Ciutat Vella, i en especial al Raval, 

que encara no havien estat ocupats massivament. El model d’implantació industrial en el barri 

presentava, a més del tipus de fàbrica compacta, una tipologia d’edificació alternativa 

característica en què, en una mateixa peça, hi havia la fàbrica i la residència. Moltes d’aquestes 

peces no van ser protegides més enllà del nivell genèric com a D, i s’han anat enderrocant a 

causa d’iniciatives immobiliàries. 
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El consistori ha localitzat un total de 59 peces industrials en aquest àmbit (veure plànol adjunt). 

Tot i que algunes d’elles ja estan protegides per a la seva conservació, moltes han estat molt 

modificades o enderrocades. N’hi ha, però, altres 38 que es conserven parcialment sobre les 

què cal fer una valoració més detallada. Aquest conjunt que encara resta en peu presenta, en 

molts casos, indicis d’elements que cal estudiar per a conèixer el valor patrimonial de 

l’edificació conservada, i, per això, l’equip de Govern n’ha suspès les llicències d’obra que 

puguin malmetre’n l’aspecte, l’estructura o qualsevol altre element que pugui ser valorat. 

 

Les cases-fàbrica i fàbriques sobre les quals s’ha dictat la suspensió d’atorgament de llicències 

són les següents: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Una tipologia arquitectònica amb residència i fàbrica en una mateixa peça 

Les cases-fàbrica compten amb la característica que en una mateixa peça es comptava amb la 

fàbrica i la residència, com una peça integral. Aquest patrimoni representa els orígens de la 

industrialització catalana com a reflex de la revolució industrial que s'havia produït a Anglaterra 

dècades abans. Són el resultat del pas de la producció artesana en obradors situats aprofitant 

edificacions residencials existents a una producció massiva i continuada, on els edificis ja es 

dissenyen i construeixen per aquesta funció específica.  

 

El concepte de Casa-Fàbrica són edificacions que es projecten per combinar, de manera 

separada, els usos productius amb els residencials, de manera que puguin oferir allotjament als 

propis treballadors, que sovint procedien de fora de la ciutat. Aquest model productiu va donar 

peu, al llarg del segle XIX a altres elements importants del patrimoni fabril, com són les 

grans fàbriques construïdes fora de muralles (Can Batlló, Can Saladrigas, Fabra i Coats, 

l'España Industrial,...) així com les colònies industrials fluvials (Colònia Sedó, colònia Güell, 

l'Ametlla de Merola,...). 

 

Mentre que les cases-fàbrica de l’interior del recinte medieval de la ciutat s’havien de construir 

a partir de l’agrupació de diferents parcel·les, el Raval –amb extensos terrenys agrícoles i per 

urbanitzar- oferia als fabricants la possibilitat de noves parcel·lacions adients a la demanda 

d’espais productius. Així es va iniciar el procés d’implantació industrial al barri que va continuar 

fins a mitjans del segle XIX. 

 

Els primers establiments eren construccions bàsicament horitzontals o de pavelló. A partir de la 

implantació dels vapors al segle XIX es va fer majoritària la construcció de bloc o fàbrica de 

pisos. Ben aviat, el concepte de casa-fàbrica va començar a designar tant les construccions 

que estrictament obeïen a aquesta estructura d’habitatge a façana amb quadres productius 

interiors com també les fàbriques de pisos afrontades al carrer, encara que no disposessin 

d’habitatges. 

 

Quan es localitzen els emplaçaments originals d’aquestes 

instal·lacions industrials, s’observa un eix molt marcat 

sobre la traça contínua dels carrers actuals de l’Om, de la 

Riereta i de Sant Vicenç, sobre els quals s’ubica una part 

important dels emplaçaments, evitant l’emplaçament 

sobre els camins que sortien de la ciutat cap a ponent, 

que ja estaven molt edificats. 
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