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NOM

INICIATIVA

RESPONSABLE

PLANEJAMENT VIGENT

PLA ESPECIAL URBANISTIC PER A LA REGULACIO DEL NOU EQUIPAMENT CULTURAL 

DE LES CASES BARATES DEL BON PASTOR, SITUADES A L'ILLA COMPRESA PELS 

CARRERS DE BARNOLA, TÀRREGA, BELLMUNT I CLARAMUT

TRAMITACIO

PÚBLICA, DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

PMU per a l'ajust de les condicions d'ordenació de la MPGM al Polígon de Les Cases Barates del Bon P

OBJECTIUS

El present Pla Especial Urbanístic (PEU) té per objecte definir les condicions d'ordenació de l'edificació existent amb l'objectiu 

d'oferir millors condicions per als usuaris del centre. En concret aquestes millores es tradueixen en adaptar el volum existent 

edificat als nous requeriments funcionals. Concretament el pla estableix les següents determinacions:

-Determina la titularitat pública de l'equipament.

-Concreta el tipus d'equipament com a cultural.

-Defineix  els  paràmetres  d'ordenació  i  condicions  d'edificació  que  garanteixen  tant  la funcionalitat del nou equipament 

cultural com la seva integració en el seu entorn immediat.

DESCRIPCIÓ

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urban ístic per a 

la regulació del nou equipament cultural de les cases Barates del Bon Pastor, situades a l'illa compresa pels carrers Barnola, 

Tàrrega, Bellmunt i Claramunt, d'iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell 

Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

ACORD

Acords Consell de Districte

Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

El present Pla incorpora la valoració econòmica (PEC) de 1.485.110,48 euros (iva exclòs) que queda recollida en el corresponent 

projecte d'edificació.

EQUIP REDACTOR Cristina Pujol

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

L'objecte és mantenir les edificacions existents i definir els par àmetres d'ordenació i les condicions d'edificació que garanteixin 

tant la funcionalitat del nou equipament cultural com la seva integració en el seu entorn immediat, adaptar els volums existents 

als nous requeriments funcionals per tal d'oferir millors condicions per als usuaris del centre.

El primer projecte contemplava la destinació a equipament d'una illa de 12 cases de les de tipologia més gran (Illa destinada a 

equipament en el Pla de Millora Urbana per a l'ajust de les condicions d'ordenació de la Modificació del Pla General Metropolit à 

al Polígon de Les Cases Barates del Bon Pastor. (aprovació definitiva 17/12/2010). Quan es va prendre aquesta determinació el 

projecte estava encara en una fase inicial i poc madurada, i probablement poc consensuada amb tots els agents que hi havia 

de participar i que s'hi havia de sumar.

A mida que s'ha anat avançant amb el projecte de museïtzació, des del Districte de Sant Andreu s'ha constatat que amb la 

tipologia de casa petita es reflexa de manera m és fefaent la trajectòria del barri, i també la seva evolució des dels inicis fins a 

mitjans del segle passat. La gran majoria de les cases havien estat d'aquesta tipologia. Es per aix ò, que es va pensar que era 

molt més adient destinar a l'equipament una illa de 16 cases de les petites que no l'illa inicial de 12 cases de les de tipologia 

més gran. Destacar també que aquest nou projecte, que ha implicat un canvi d'ubicació respecte al projecte inicial, té una 

acceptació social més important al barri.

D'acord amb l'Informe "Cases Barates del Bon Pastor. MUHBA i Districte de Sant Andreu" es conclou que les cases de tipologia 

més petita reflecteixen millor la trajectòria i evolució del barri, la illa de 12 cases, amb habitatges de tipologia més gran, no 

tenen tant interès, i per tant, no serà necessari mantenir les edificacions existents. En conseq üència el present PE elimina 

l'obligatorietat de mantenir les cases originals d'aquest sub àmbit. Serà a través d'un PE posterior que es regularà el present s òl 

d'equipament (subàmbit 2).

Aquest Pla Especial Urbanístic (PEU) manté la qualificació de sòl establertes pel planejament vigent. Per tant la qualificaci ó 

inclosa dins de l'àmbit és la d'equipament comunitari i dotacions de nova creació (Clau 7b-PE), amb una superfície de 2.303,40 

m2.

La titularitat de l'equipament serà pública.

Aquest Pla Especial Urbanístic (PEU) concreta el tipus d'equipament com a cultural. Es tracta d'un equipament de barri (Casal 

de Barri), un museu (Cases-Museu) i un Espai Expositiu. D'acord amb la classificació establerta en l'article 212 de les Normes 

Urbanístiques del PGM dins de l'epígraf c).

El present Pla li assigna un sostre de 850 m² a l'equipament cultural de Les Cases Barates situat a l'illa compresa pels carrers 

de Barnola, Tàrrega, Bellmunt i Claramunt.

.                                                 PLANEJAMENT VIGENT PLANEJAMENT PROPOSAT DIFERÈNCIA

7b-PE (subàmbit 1)                      1.240,40 m²                                        1.240,40 m²                                      0 m²

7b-PE (subàmbit 2)                      1.063,00 m2                                       1.063,00 m2                                     0 m²

TOTAL                                        2.303,40  m²                                        2.303,40  m²                                     0 m²

Data prevista de licitació d’obres

Data prevista de finalització d’obresData prevista d’inici d’obres

Data de Com. Govern dotació econòmica
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