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1. OBJECTE I ANTECEDENTS 

L'objecte de la present modificació puntual del Pla General Metropolità (MpPGM), és la d'adaptació 
del planejament urbanístic per permetre la transformació del recinte Firal de Montjuïc, espai de 
gran rellevància per a la ciutat de Barcelona. 

L'adaptació de l'espai ocupat per la Fira de Montjuïc permetrà obrir i fer permeable al seu entorn 
 recinte, la modernització de les seves instal·lacions, i utilitzar part dels sòls que ja no 

necessitarà per construir un nou teixit residencial (amb habitatges de protecció pública i 
equipaments locals) que apropi els barris del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. 

incorpora a aquesta modificació una part de 
a aquests terrenys, 

penitenciaris, mitj  

Antecedents del recinte Firal de Montjuïc 

Els orígens de l'activitat Firal de Montjuïc es remunten als inicis del s. XX, per tant, ha transcorregut 
més d'un segle d'ençà que es va edificar, un temps durant el qual s'han succeït canvis importants 
tant en l'àmbit social com en la indústria de les fires i exposicions que requereixen una adaptació 
de les antigues instal·lacions. Així mateix, el creixement de la ciutat, els canvis en la mobilitat i les 
noves demandes de la ciutadania, requereixen una reconsideració de com es relaciona el recinte 
firal amb els barris de l'entorn. Els principals esdeveniments que han marcat la història del recinte 
Firal són: 

 es de 1917, tot i que no es va arribar a celebrar, va 

ria 
de Comillas i la cons  

 En l
firal, amb la construcció del pavelló del vestit, el pavelló de la Metal·lúrgia i el Pavelló de 
Comunicacions. També es va completar la urbanització de Maria Cristina i la resta del 
recinte. 

  1932 es va constituir oficialment la societat Fira Internacional de Barcelona, declarada 
 

 L'esclat de la Guerra Civil Espanyola l'any 1936 va obligar a aturar l'activitat firal i durant els 
anys de combat es van causar importants desperfectes als pavellons. 

 
anys de dictadura es van anar creant àrees especialitzades que es convertirien en salons 
monogràfics. 

 General Metropolità de Barcelona que va qualificar els pavellons 
Cristina com a parc urbà.  

 Als anys 80 la Fira visqué el període de màxima expansió de les seves instal·lacions, amb 
el projecte de reforma dirigit per Josep Bonet que preveia la construcció de nous pavellons i 

-se en el 
Espanyol. 

 refundar la Fira amb la incorporació de la Generalitat de Catalunya als seus 
òrgans de govern, unint-
Barcelona. 

  
amb dos àmbits: un espai destinat als grans esdeveniments internacionals que requereixen 
de gran superfície, que es completa amb el recinte històric de Montjuïc, on també es 
segueixen celebrant salons emblemàtics de més petit format i esdeveniments de ciutat. 

 L'any 2017 es va presentar el projecte "Univers Montjuïc", un document que planteja uns 
objectius de futur per a la Fira, per a després del termini de concessió l'any 2025, 
contemplant una empenta decidida de la ciutat per fer més permeable i obert al ciutadà 
l'espai del recinte firal i que aquest actuï de membrana de relació entre ciutat i fira, ciutadania 
i esdeveniments. 

 Al febrer del 2021 es va subscriure un Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 

Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per al Finanç
dels espais firals De La Fira Internacional De Barcelona, que establia al seu PACTE 
TERCER que 
dels espais firals de Montjuïc rnacional de Barcelona, i al resultat del 

 

 Entre el 16 de novembre i el 21 de desembre del  2021 va tenir lloc el procés de participació 
ixí com 

passejades exploratòries sobre el terreny amb l'objectiu de debatre, contrastar les veus, 

ent va presentar una 
proposta articulada sobre quatre aspectes: espai públic i mobilitat, equipaments, habitatge i 
activitat econòmica.  

 
de Barcelona i Fira de Barcelona sota el següent titular compartit: 
es transforma per obrir-

. 

Antecedents de la presó Model 

La presó Model va ser inaugurada el 1904 i exemplificava, amb la introducció del panòptic i les 
galeries, la renovació del sistema punitiu europeu. La presó es va situar allunyada dels nuclis 

rural. El projecte modèlic original es va 
anar degradant, especialment per les condicions imposades durant la dictadura, i a finals del s.XX, 
amb ja consolidat, es va començar a plantejar el seu 
trasllat. Aquest últim procés, que ha sigut lent i complex, es pot resumir en els esdeveniments 
següents: 

 El Pla General Metropolità de 1976 preveia el trasllat de la presó fora de la ciutat i el seu 
enderroc per construir-hi un gran parc i equipaments. 

 Al 1995 el Ple del parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre nous equipaments 
penitenciaris, creant una Comissió de Treball per estudiar el trasllat de les presons de la 
ciutat de Barcelona. 

 Al 2001 es va aprovar una modificació de PGM (que incorporava altres centres de la 
ciutat) que preveia qualificar els sòls del c. Nicaragua com a sòl per activitat terciària 
i hotelera (18.000  i qualificant el 
panòptic i les galeries com a equipament. 
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 Al 2014 en el Protocol de col·laboraci  i 
 -2020, acorda la transmissió de la 

finca d activitat terciària i hotelera de la Model, propietat de la Generalitat, a 
Ajuntament de Barcelona. 

 Al 2017, amb el trasllat dels últims presos, es va tancar definitivament el centre penitenciari. 

 El 10 de gener del 2017 es va signar un conveni de col·laboració entre la Generalitat i 
a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona, 

 cediria la propietat de dos solars a la Zona Franca perquè el 
Departament de Justícia construís dos nous centres penitenciaris, un de règim obert i un 
altre de règim ordinari. laçaments permetrà traslladar el 
centre de preventius de la Model i el de règim obert de la Trinitat Vella i recuperar aquests 

 

 Al 2018 es va presentar la Mesura de Govern de 
la Model  establint els objectius de mantenir el valor patrimonial del conjunt, 
de manera compatible com a nova dotació, aconseguint un gran parc urbà i incrementant el 

 

 rocés participatiu a la Model, que va concretar 
els . 

  2019 es va publicar el Pla Director de la Model, document que marca els passos del 

consistori i que es concretarien mitjançant un concurs públic que desenvolupés les directrius 
marcades. 

 Paral·lelament al Pla Director es va iniciar la tramitació d Modificació puntual de Pla 
General per la transformació de l
Especial de Patrimoni , que preveia adequar el planejament vigent a les directrius del PD. 
La modificació es va aprovar inicialment al març de 2019 i quedava supeditada al concurs 

 

 Al maig de 2019 es va licitar el 
de la Model  
Arquitectes i Planas Esquius Segatti SLP. 

 2 
proposava: mantenir i rehabilitar els tres edificis principals de la Model; integrar els nous usos 
al seu interior i en planta soterrani; mantenir la traça del mur perimetral realitzar-hi obertures 

; generar un nou Parc urbà que incorporés el 
carrer Rosselló. 

 

 inicia un procés de transformació p -se a la ciutat, 
permetent la recuperació espais per dotar els barris  amb nous equipaments i espais 
lliures s 
comercials. 

La vinculació dels dos àmbits delimitats en aquesta MpPGM té a veure principalment amb el trasllat 
del sostre terciari de propietat municipal, ,  permetent 

obtenir 
un dels districtes de la ciutat amb menys reserves.   
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1.  

L'àmbit d'actuació de la Modificació de PGM comprèn una superfície total de 139.401 m². 

Fira de Barcelona i se situa al districte de Sants-Montjuïc, entre els barris del Poble Sec i la Font 

 

 districte 
sud-oest del centre penitenciari de la Model, 

formant part de la mateixa parcel·la. Delimita al nord amb el carrer Rosselló, a oest amb el carrer 
Nicaragua, al sud amb el carrer Provença i a est amb la resta del recinte de  

Situació i àmbit   

 

 

2.2. Iniciativa de la formulació de la proposta de planejament urbanístic 
 

La iniciativa a MpPGM és de  

provisiona
Digitals i Territori. 

informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals han 
 

Per a pPGM, mitjançant el tràmit 

urbanístic telemàticament a la pàgina web municipal i presencialment. Es donarà així també 

de planejament urbanístic.  

2.3. Marc legal  

 

 Pla General Metropolità de Barcelona (PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976.  

 Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català (LPCC) 

 Decret 78/2002, de 5 de març, que aprova el Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic de Catalunya (RPP) 

 
endavant RLUC). 

  

 e plans i programes. 

 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, de modificació del text refós de la Llei 

 TRLUC). 

 
valoracions de la Llei del sòl. 

  

 tal. 

 
urbanística (en endavant RPLU). 

 
de la Generalitat i dels governs  
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 Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a 
l'habitatge. 

 Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció 
d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer 

2.4. Estructura de la propietat i titularitat del sòl 

Els terrenys 
Barcelona, tot i que des dels seus orígens han estat gestionats per la llavors anomenada Fira 
Oficial Internacional de Mostres (FOIM). La Fira de Barcelona es va fundar oficialment el 1932, i 

ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Cambra de 
Comerç de Barcelona, que combina la titularitat pública amb una gestió empresarial autònoma. 

El 29 de novembre de 1966 es va sign
Fira, Montjuïc.  1994 es 

ajuntament de Barcelona i la Fira Oficial i Internacional de 
Barcelona, ampliant la concessió fins  
per ajustar el valor del cànon que la Fira ha de satisfer. L  2016 es va modificar el conveni per 

u fins al desembre de 2025. 

Els terrenys inclosos en de la Model són propietat de 
 i tenen una superfície de 4.359m². 

El conveni de 2001 va acordar adjudicar la part de presó qualificada a

 

Es recullen al quadre següent les principals característiques de les finques incloses segons 
informació cadastral: 

 

2.5. Participació ciutadana  

E àmpliament tractats en dos processos participatius 
realitzats a    Espai firal de Montjuïc, 

Barcelona. 

Aquests dos 
de resultat corresponent. 

També com a part d  procés, el dia 14 de setembre de 2022, es va realitzar una sessió 
informativa amb el veïnatge a la seu del districte de Sans - Montjuïc, amb l'objectiu d'explicar els 
continguts de la present MpPGM. 

2.5.1. firal de Montjuïc 

celebrant les sessions de 
sessions de participació en diferents formats i espais, que es resumeixen al quadre annex, amb 
una total de 474 assistències. 

 

El document de retorn del procés participatiu realitza una síntesi de les conclusions del procés 
amb un llistat de 17 temes clau: 

ESPAI PÚBLCI I MOBILITAT 

1. Connectar el carrer Tamarit, el carrer Lleida i el carrer Mèxic. 

2. . 

3. Lleida i carrer Mèxic. 

4. 
les persones i el transport públic. 

5. . 

6. ndicionants de la transformació de 
. 

7.  

Referència cadastral Adreça Sup. parcel·la Sup. inclosa a 
l'ámbit

Propietat

8907701DF2880F0001DJ Av. Reina Maria Cristina, 2 24.272 m² 24.272 m²

8907708DF2880F0001UJ Av. Ferrer i Guardia 1.191 m² 1.191 m²

9107601DF2890G0001JU c. Lleida, 2 77.977 m² 76.777 m²

9107602DF2890G0001EU c.Roses 1-9 1.229 m² 541 m²

Domini públic 30.373 m² 30.373 m²

135.042 m² 133.154 m²

Referència cadastral Adreça Sup. parcel·la Sup. inclosa a 
l'ámbit

Propietat

8517401DF2881H0001XY c.Provença 11 27.715 m² 4.359 m² Ajuntament de Barcelona

27.715 m² 4.359 m²

Ajuntament de Barcelona
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EQUIPAMENTS 

1. Crear un Centre d'Atenció Primària (CAP). 

2. Equipaments assistencials per a persones grans i per a persones amb diversitat funcional. 

3.  

4. 

altres equipamen  

5. 
. 

6. Implementar un espai o espais polivalents . 

7. Altres equipaments proposats: per a la infància i joventut, aula ambiental, Museu del 
,... 

HABITATGE 

1. ral. 

 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

1. 

comerç de barri amb la Fira. 

2. Incloure espais de formaci
 

Fotografies del procés participatiu Montjuïc  

       

Font: Informe de resultats del procés participatiu, Ajuntament de Barcelona 2022 

2.5.2. Participació a a Model 

Dins el marc del procés participatiu es van realitzar, entre març i maig de 2018, els tallers i jornades 
següents: 

 . 

 Dues accions comunitàries, jornada jove i jornada camí amic, amb 217 persones. 

de la participació especifica que el punt de partida per a treballar els criteris 
amb la ciutadania es basava en els 
a la Model, la Model  

 únic conjunt 

 
 

 Cal que hi hagi habitatge públic, entre 12.000 i 18.000 m² de sostre que donaran lloc a 
aproximadament 150 habitatges. 

 
la decisió de fer un espai memorial. 

 La prioritat als equipaments de proximitat, situant com a mínim una escola.  
 

Fotografies del procés participatiu de la Model 

Font: Informe de resultats del procés participatiu, Lacol i Equal saree 2018 

2.6. Les necessitats detectades en matèria d'habitatge 

A la Memòria social, inclosa en la present modificació, es realitza un estudi de les necessitats 
 següents. 

Els entorns i els barris on se situen el recinte firal de Montjuïc (Poble Sec i la Font de la Guatlla) I 
la Model (la Nova Esquerra de l'Eixample) comparteixen la majoria de les característiques i 
condicions que es donen en el conjunt de la ciutat en relació a l'habitatge. Però presenten també 
algunes diferències significatives que cal tenir en compte a l'hora d'avaluar els objectius socials i 
la capacitat de transformació de la present modificació en aquesta matèria. 

En primer lloc, la presència i intensitat de l'habitatge en l'entorn immediat d'un i l'altre àmbit és 
diferent. Mentre entorn de la Model, la presència de l'habitatge és contínua i intensa, a 
entorn de  és discontínua, amb illes sense habitatges i/o amb un menor 

nombre d'habitatges per parcel·la. 

En segon lloc, pel que fa a les característiques constructives dels habitatges, el parc residencial 
del barri de Poble Sec (19.216 habitatges) està més envellit (80,6 anys ) i és de 
menor superfície (el 48,2% dels habitatge ²) que el de la Nova Esquerra de 
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l'Eixample (30.107 habitatges) de 63,7 anys mitjana. En aquest barri, només el 18,5% dels 
². 

el més reduït en volum (5.072 habitatges) i de menor edat mitjana (54,1 anys). Pel que fa a la 
superfície, la mitjana és de 73,7m² i el 56,1% dels habitatges tenen entre 61 i 90m². 

En els tres barris, el lloguer és el segment d'operacions majoritari els darrers anys i malgrat la 
davallada del nombre de contractes que es va donar entre 2018 i 2020, el 2021 ha marcat un nou 
màxim històric amb 2.631 contractes a la Nova Esquerra de l'Eixample, 1.502 al Poble Sec. A la 
Font de la Guatlla, els 317 contractes signats 

.  

Pel que fa a les compravendes, a la ha estat 
especialment intens l'augment de compravendes d'habitatges (amb un 52% i un 46% 
respectivament).  
(22,2%) i se situa també molt per sota del 
Barcelona (39%). 

Aquest increment de compravendes ha anat acompanyat d'un increment dels preus, sobretot al 
², superant per primer cop el del conjunt de la 

²) i també el de la Nova Esquerra de l'Eixample (4 ). Al barri de la 
se situa  2021 

². 

Des d  ² el preu al Poble Sec ha augmentat 
un 189%. A la Nova Esquerra de l'Eixample, el mateix període, l'augment ha estat del 69%, a la 
Font de la Guatlla del 48% i al conjunt de la ciutat del 55%. 

Els preus del lloguer també han registrat augments importants en aquest període malgrat que la 
reducció registrada des de l'any 2019 ha moderat aquest increment. Entre el 2013 i el 2021 el preu 
mitjà de l'habitatge de lloguer al Poble Sec ha augmentat un 34% i se situa en els 

Aquest llindar de preu està per sota del conjunt de la ciutat 
(918,
llars del barri. Amb les dades més recents, del 2019, el lloguer representava el 32,1% de la renda 
neta de les llars, superant, per tant, el 30% màxim considerat tolerable. 

Al barri de la Font de la Guatlla entre 2013 i 2021 el preu del lloguer ha crescut un 25%, passant 
. Aquest preu, tot i que és un 10% inferior al del conjunt de la ciutat, 

suposa un esforç del 28,1%. 

A la Nova Esquerra de l'Eixample, el preu mitjà del lloguer ha augmentat un 32% en el mateix 
període 
de l  2019 se que situava en el 28,2%, per sota del 30% i per sota també del conjunt de la ciutat 
del 28,6%. 

Aquestes condicions d'accés a l'habitatge es donen en un context de parc d'habitatge social reduït 
i demanda creixent d'habitatge assequible. El parc de lloguer protegit als districtes on es troben 
els dos àmbits de la modificació és de 151 habitatges a l'Eixample i 1.358 a Sants  Montjuïc. La 
demanda, que manté una dinàmica creixent des de l'inici del Registre, el 2009 és de 5.470 unitats 
de convivència (9.156 persones) a l'Eixample i 6.004 (11.469 persones) a Montjuïc que 
representen el 3,40% i el 6,18% de la població del districte respectivament. 

Per completar la diagnosi de necessitats d'habitatges cal tenir en compte també l'increment 
d'habitatges destinat a polítiques socials que cal generar per assolir l'Objectiu de Solidaritat Urbana 

d'acord amb el qual a Barcelona caldrà incrementar en 89.859 habitatges el parc destinats a 
polítiques socials en els pròxims 20 anys D'aquests, 16.983 es preveu que es produeixin en el 
primer quinquenni (2022  2027). 

2.7.  

2.7.1. Necessitats al districte Sants-Montjuïc de Montjuïc 

En la síntesi del balanç i propostes dels equipaments per àmbits del 2016 al barri del Poble Sec 

cívics, un espai adreçat a casal de barri o espai per entitats i un casal de joves; en equipaments 
educatius, una escola de música municipal de districte en places en ensenyaments post obligatoris 
i de batxillerat i oferta pública de cicles formatius, en equipaments esportius de pistes 
poliesportives. 

En el cas dels equipaments bàsics de salut es detecta com a dèficit un nou CAP per situar el de 
i dur a terme els 

 

Conclusions en matèria equipaments: 

1. Crear un Centre d'Atenció Primària (CAP). 

2. Equipaments assistencials per a persones grans i per a persones amb diversitat funcional. 

3.  (hi ha un projec
Casa de la Premsa). 

4. Es valoren els palaus d'Alfons XIII i Victòria Eugènia com a possible ampliació del Museu 
o algunes instal·lacions de la Fira. 

5. 
. 

6. . 

7. Altres equipaments proposats: per a la infància i joventut, aula ambiental, Museu del 
s. 

2.7.2. Necessitats al districte Eixample i  

 

de 2018 per Activa Prospect, que va servir de base per al 
Pla Director de la Model de 2019 i per a 
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n documentar cada àmbit 
 

 La relació dels equipaments públics existents, complementat amb els equipaments 
concertats i privats, i si és el cas, i els equipaments públics previstos. 

 Criteris i referències per  

  

alora les necessitats dels diferents tipus 
Model, del qual es conclou que hi ha les mancances següents, 

establint tres nivells de prioritat: 

 Prioritat 1: Equipaments que són serveis bàsics i de competència obligatòria i que no es 
 

- Espai memorial 
- Escola Bressol Municipal 
- Escola primària 
- Institut 
- Habitatge dotacional per a gent gran 

 Prioritat 2: Equipaments relacionats amb els dèficits que presenta la zona analitzada que no 
són serveis bàsics: 

- Escola de música 
- Casa de barri / espai per entitats 
- Pavelló esportiu PAV3 
- Casal de joves 
- Residència i centre de dia per a gent gran  

medi ambient, tècnic administratiu, emergències i seguretat. 

nts del 

previstos a la modificació.  

2.8. Anàlisis del lloc i antecedents urbanístics 

2.8.1. Espai firal de Montjuïc 

2.8.1.1. Antecedents històrics 

Barcelona ha estat des dels seus orígens, gràcies a la seva ubicació estratègica al Mar Mediterrani, 

firal fins a convertir Barcelona en una de les ciutats de referència a Europa.  

Al segle XIX la puixança econòmica de Barcelona i de Catalunya 
primeres fires a la ciutat, 

ió de Productes Catalans (1877). 
r a la projecció 

Va ocupar 450.000 m² i va ser visitada per 2,5 milions de persones durant cinc mesos. 

ficació, considerades antecedents del saló 

terme degut a l  

Amb , es va materialitzar la vella aspiració de 
realitzar una gran mostra de les indústries elèctriques que va permetre edificar als peus de la 
muntanya de Montjuïc el nou recinte firal. Tot i que el certamen va tenir lloc en un context de 
profunda crisi econòmica mundial, van participar-hi més de 40 països i va tenir un gran impacte 
sobre el desenvolupament i la modernització de la ciutat (ferrocarril metropolità, urbanització de la 

 

 

 

Font: Exposició int  Barcelona  

Tres anys més tard, el 1932, es va constituir oficialment la societat Fira Internacional de Barcelona, 
 

Les tradicionals cites anuals de la indústria i els serveis del mes de juny es van veure truncades 

aparell de televisió per primera vegada a Espanya. 

El 1942 Barcelona va reprend

a convertir, 
durant molts anys, en tot un esdeveniment social a Barcelona, ja que va permetre conèixer nous 
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tar al públic, durant la fira, elements 
tan diversos com la Coca-  

Aviat, però, es van crear àrees especialitzades, que amb els anys es convertirien en salons 
monogràfics. Al compàs de 
imparable, i van anar naixent al llarg de la segona meitat del s.XX gran varietat de salons temàtics 

Automòbil, 
, etc. 

Als anys 80, ja amb la restitució de la democràcia, la Fira visqué el període de màxima expansió 
de les seves instal·lacions, amb el projecte de reforma dirigit per Josep Bonet que preveia la 
construcció de nou -se en el 

 

una superfície de 200.000 m² bruts per a exposició. Juntament amb el recinte de Montjuïc, Fira 
 

El 2011 finalitza la construcció dels dos nous pavellons al recinte de Gran Via, que van afegir 
40.000 m² bruts 
expositius, i va consolidar la seva aposta pels nous salons vinculats a sectors emergents 

lida com a seu 
del Mobile World Congress. 

A  
futur per a la Fira per a després del termini de concessió al 2025, una empenta decidida de la ciutat 
per fer més permeable i obert al ciutadà espai del recinte firal i que actuï de membrana de relació 
entre ciutat i fira, ciutadania i esdeveniments. 

A 2021 es va aprovar la Modificació de Pla General M
de la fira de Barce

eu una 
nova reserva de 38.555 m² de sòl destinat a equipaments firals per a  les 
instal·lacions de la Fira a Gran Via. 

Com a conclusió sobre l'evolució històrica del recinte firal, podem afegir que, tal com ha succeït 
durant els dos últims segles, les convencions i congressos han anat variant les seves temàtiques 
i necessitats, i que la Fira ha de continuar evolucionant i aprofitar aquest moment de canvi per 
adequar el recinte a les noves necessitats, per un costat rehabilitant i optimitzant els pavellons i 
per un altre millorant la seva relació amb els barris de l'entorn. 

2.8.1.2. Estat actual del conjunt edificat 

agregats i amb la muntanya de Montjuïc. Per abordar aquests nous reptes es va convocar un 
concurs internacional del qual va sortir guanyador el que es coneixeria com a Pla Jaussely, que 

com succeïa amb les Glòries,  

Posteriorment, el projecte plantejat per Puig i Cadafalch per a l'Exposició de les Indústries 

avinguda que vertebrés l'urbanisme d'aquella zona de la ciutat: de l'encreuament de Gran Via / 
Creu Coberta havia de sorgir una gran avinguda (actual Av. Maria Cristina) a l'entorn del qual es 
distribuïen els pavellons de l'exposició, rematats per un gran palau amb diverses cúpules i torres 
(l'actual Palau Nacional). Puig i Cadafalch va plantejar que l'embocadura d'aquella gran avinguda 
vingués precedida per dos propileus columnaris de planta semicircular, que servissin per donar la 
benvinguda al visitant. L

 

 

 

Font: J. Puig i Cadafalch 

ternacional de 1929 recollia les traces del projecte original de Puig i 
Cadafalch, tot i que aquest va ser apartat del projecte i es van esborrar totes les reminiscències 
catalanistes, imposant nomenclatures i estils més propis del regionalisme espanyol.  

rocats posteriorment per construir-hi el palau 
de Congressos, el pavelló de Rius i Taulet i el pavelló del carrer Lleida.   

A continuació es descriuen les característiques dels tres pavellons que es conserven fins avui dia, 
que es complementen amb les fotografies, fitxa patrimonial i plànols inclosos com a Annex a 
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Emplaçament pavellons actual i nivell de protecció 

Font: Elaboració pròpia 

Pavelló de la Metal·lúrgia 

El pavelló de la Metal·lúrgia, tot i les diferents intervencions i obres de rehabilitació realitzades, ha 
patrimoni defineix un nivell C de protecció 

i determina que serà obligatori el manteniment de volumetries, façanes i interiors (les parts on es 
conservin estructures i decoracions històriques): s'hi han de recuperar i mantenir, textures i colors 
originals de les façanes, incloent-hi fusteria, baranes i elements decoratius. 

antenia 

va realitzar una nova coberta i es va recuperar el gran espai com a pavelló firal.  

Al 1968, es va realitzar un projecte de modernització i reforma de la façana preveient una segona 
pell que donava una nova imatge al pavelló, tot mantenint la volumetria original. 

 

 

 

 

 

    

Font: Arxiu històric  

Pavelló del Vestit 

Els volums enderrocats van allotjar, als anys 50, una nova 
oficines de Iberia i posteriorment les instal·lacions per al saló de mostres de la Feria Oficial 
Internacional de Muestras de Barcelona (FOIM). En els anys vuitanta, la reforma encarregada a 
Josep Bonet va buidar l'antic pati destinat a aparcament i ho va convertir en pavelló expositiu i el 
pavelló del Vestit en un gran pavelló annex al pavelló de la Metal·lúrgia. 

Fases de reconstrucció del pavelló del vestit 

             

Font: Estudi històric i arquitectònic del pavelló 8 del recinte Firal de Montjuïc, 2018 

Pavelló de Comunicacions 

originals eren obertes. Es 

 

El Pavelló ja rehabilitat va acollir les fires de mostres entre els anys 40 i 50 i posteriorment, al 1960, 

cina i es van restaurar les façanes. 
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Fases de reconstrucció del pavelló comunicacions 

          

Font: Estudi històric i arquitectònic del pavelló 8 del recinte Firal de Montjuïc, 2018 

2.8.1.3.  

hi confluèixen dues vies estructurants de la ciutat i quatre teixits urbans diferents: Eixample, Poble 
e Cerdà prenia com un dels seus límits 

ortogonals preexistents suposava un seguit de problemes per a les illes quadrades de 110m. En 
aquest sentit, entre final del s. XIX i principis del s. XX es van realtizar diferents projectes i estudis 
sobre la planificació de la muntanya de Montjuïc i la seva relació amb al ciutat, que van acabar 
consolidant-  

La urbanització i 

tarvessar en sentit vertical, el projecte no va preveure cap pas en sentit transversal, aillant els dos 
barris veins, i generant un efecte barrera per a les dues trames residencials que perdien tota 
continuitat. Tot i les diferents actuacions de rehabilitació i millora dels pavellons i instal·lacions del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 

Actualment els barris de Poble Sec i Font de la Guatlla es troben totalment consolidats i tenen una 
estructura pròpia de carrers que presenten una certa irregularitat i forts pendents en els vials 
perpendiculars a la muntanya, donant lloc a alguns punts complicats amb escales o carrers dividits 
en dos nivells, especialment al barri de Font de la Guatlla.  

 limita amb el carrer Mèxic i el carrer Lleida, que actualment presenten un trànsit important, 
especialment els dies en què 
relacionats amb la Fira o de la ciutat. El recinte, al ser tancat, genera un efecte barrera en sentit 
transversal, i fa pràcticament inexistent la relació entre els dos barris, obligant a realitzar la majoria 

 

A més a més de ser un 
Això, conjuntament amb el fet que les activitats firals tenen un caràcter territorial, i que no existeix 
cap activitat o usos de caràcter local, com podrien ser activitats comercials, ni de serveis o de 

del recinte. L única via de connexió en sentit t
 

Per aquests motius, la proposta de nous espais firals té en consideració generar major 
permeabilitat amb el seu entorn, reforçant el caràcter de fira urbana i donant un nou impuls 
econòmic i social a la ciutat, 
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2.8.1.4. Antecedents urbanístics  

El planejament vigent a la Fira, té a veure principalment amb: 

 Pla General Metropolità (1976). 

 . 

 Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg del districte de Sants-Montjuïc 
(2000). 

 

Pla General Metropolità (1976) 

El Pla General Metropolità qualifica els pavellons de la Fira com a equipaments metropolitans (7c), 
 (6a).  

PGM -  Plànol qualificacions 1:5.000 

 

Font: RPUC 

Modificació p Montjuïc  

va la 
ser redactada després de la tramitació del Pla Especial que ajustava el marc urbanístic per a les 
necessitats del projecte de candidatura de la ciutat per als Jocs Olímpics. 

Les intervencions proposades en aquesta modificació no suposaven en cap cas una modificació 
ni  més aviat es 

tractava de modificacions puntuals i ajustos de límits entre equipaments i espais lliures. 

Respecte de l , es manté pràcticament la prevista al PGM, realitzant petits ajustos 
per adequar el planejament a la realitat construïda, o adequació del terreny, i es descarten les 
previsions del Pont de la Magòria i el túnel que creuava la muntanya pel passeig de les cascades. 
Es defineixen quatre u a
afecten en c  

Tal com es mostra a la imatge següent la qualificació dels sòls  segueixen mantenint 
la clau 7c i 6a per al passeig de Maria Cristina.  

 MpPGM 1988 

 

Font: RPUC 

Pla especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic i catàleg del districte de Sants-
Montjuïc.  

El Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg del districte de Sants-Montjuïc es 
 

Plànol de transcripció urbanística 

 

Font: RPUC 

El Pla especial determina, per als palaus de Comunicacions i Transport, de la Metal·lúrgia i Força 
motriu, i del Vestit o del Treball, que serà obligatori el manteniment de volumetries, façanes i 
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interiors (les parts on es conservin estructures i/o decoracions històriques), havent-se de recuperar 
i/o mantenir, textures i colors originals de les façanes, així com fusteria, baranes i elements 
decoratius. Qualsevol intervenció requerirà la realització d'una memòria d'investigació i recerca 
històrica que justifiqui i documenti les parts originals, defineixi les modificacions posteriors, la seva 
integració amb la proposta sol·licitada, i la conservació de l'ambient estètic i paisatgístic del 
Conjunt Especial. 

Les fitxes del catàleg de cadascun dels tres Palaus es recullen 1. Fitxes patrimoni, 
 

2.8.2. La Model 

2.8.2.1. Antecedents històrics 

El 8 de juny de 2017, després de 113 anys en funcionament, es va tancar definitivament el centre 
penitenciari de la Model. 

La primera pedra de la presó es c
un moment de renovació urbana 

 del 
s 

Amàlia, situada a la Ronda Sant Pau. El nom fou pres de la prisión Modelo de Madrid, seguint la 
corrent de renovació del sistema punitiu europeu. 

Barcelona 1890, emplaçament de la Model 

 

Font: Carta històrica de barcelona (MUHBA) 

La Presó fou obra de Josep Domènech i Estapà i Salvador Viñals, els quals viatjaren a diferents 
ciutats de Bèlgica i Itàlia, visitant diverses presons, entre elles la presó de Saint-Gilles, de la qual 
la Model mostra clares influències.  

panòptic, és a dir, una estructura que permet la visibilitat i el control central de les diferents galeries. 

Consta de sis galeries en estructura radial que conflueixen en el panòptic central, un edifici 
administratiu i accés situat al carrer 
recinte), els tallers situats al carrer Nicaragua 
intersticials destinats als diferents patis i petites edificacions com el gimnàs, geriàtric, teatre, escola 
i menjadors. 

Plànols de l'avantprojecte de la presó model. Josep Domènech i Estapà i Salvador Viñals. 1886 

 

Font: COAC 

El centre fou inaugurat el 1904, i inicialment es dedicava a la detenció preventiva i volia ser un 

un sol pres i estaven equipades amb lavabo, wc, taula i llit. Poc a poc el model es va anar 
degradant, i les cel·les es van començar a sobre ocupar, els espais interiors es van anar degradant, 

ual 
es van viure un gran nombre de motins i protestes per les males condicions en que es trobava el 
centre. 

Ja des del 1976 la intenció de les administracions 
al PGM

presos. 

El 1995 el Ple del parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre nous equipaments 
penitenciaris, creant una Comissió de Treball per estudiar el trasllat de les presons de la ciutat de 
Barcelona. 

No va ser fins al 2015 que es va pode es edificacions situades a les 

ubicar de manera provisional barracons per a un centre docent.  

Finalment al 2017 es va realitzar el trasllat dels últims presos que quedaven a la Model i es va 

dels usos definitius. 
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2.8.2.2.  

als antecedents històrics, la 

va ocupar dues illes formant un recinte tancat per un mur perimetral que negava tota relació amb 
   

Presó com a recinte tancat ha 
a que genera una barrera respecte a la 

perímetre per als desplaçaments de la vida quotidiana. 

Ortofotoplànol entorn Model 

 

Font: AMB 

2.8.2.3. Estat actual del conjunt edificat 

 de les cantonades del c. Entença per ubicar-hi provisionalment dos centres 
docents.  

carrer 
Rosselló i Provença.  

Al desembre de 2017 es va redactar un estudi històric arquitectònic i una valoració patrimonial de 
presó Model, redactat per Veclus S.L., que fa una 

conservació i descripció de les diferents edificacions que conformen el conjunt de la Model. Aquest 
estudi, inclòs com Annex 5 a aquesta memòria, incorpora plànols que ajuden a entendre els usos 

i relacions entre els diferents espais del centre, tal com es mostra al la imatge següent, així com 
un acurat estudi del seu estat de conservació i un recull fotogràfic.  

Estudi històric arquitectònic i valoració patrimonial - Planta baixa presó Model 

 

Font: Veclus, S.L. 

Els edificis mostren una degradació e
al estar sempre en funcionament no ha pogut ser rehabilitada ni conservada de manera adequada. 
Per tal de conèixer millor la morfologia de la presó i estat de conservació dels diferents edificis 
que es proposen mantenir, es fa la descripció següent: 

1. , 
humitats als murs de façana i esquerdes en llindes i obertures, teules de coberta trencades, 
canalons obstruïts, acabats exteriors en mal estat i humitat a la coberta i porxo. 

2. Panòptic: humitats i degotalls sota el tambor de la cúpula i deteriorament puntual de la 
berta. 

3. Galeries: estructura metàl·lica oxidada, humitats a la coberta, esquerdes als murs sota el 
canal de desguàs, esquerdes entre murs portants, façana i coberta, rajoles planes 
trencades o deteriorades, canalons obstruïts i revestiments en mal estat. 

4. Edifici tallers: humitats en els murs situats sota baixants, sostres malmesos, humitats 
cantonades i claraboies, esquerdes als arcs de les voltes laterals, revestiments en mal 
estat, despreniments, baixants en mal estat, vegetació en coberta i esquerdes en murs de 
façana. 

La resta de cossos existents (menjadors, cuina, escola, gimnàs, teatre) mostren també patologies 
importants, però com que no formen part de l'obra original i no estan catalogats, es preveu el seu 
enderroc. 
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2.8.2.4. Antecedents urbanístics 

diar els 
. 

 Pla General Metropolità (1976). 

  
(2000). 

 Conveni de col·laboració entre la Generali
a la renovació dels equipaments penitenciaris de la ciutat de Barcelona (2001). 

 Modificacions puntuals del Pla General Metropolità en els terrenys ocupats per les presons 
(2001). 

 Conveni de presons (2006). 

 Pla director de transformació de la presó Model de Barcelona (2009). 

 
(2014). 

 Conveni de presons (2017). 

 Pla Director de la presó Model de Barcelona (2019). 

 (2021). 

 

Pla General Metropolità (1976) 

El Pla General Metropolità va qualificar la major part del recinte penitenciari com a parcs i jardins 
urbans de caràcter local (6a) i la resta com a reserva per a Equipament comunitari (7a), situada al 
carrer Entença, ja que es preveia el trasllat de la presó fora de Barcelona. 

PGM 76 - Qualificacions urbanístiques, escala 1:5.000 

 

Font: RPUC 

Pla especial de protecció del p  
(2000)  

El  es va 
aprovar definitivament el 26 de maig de 2000. 

El Pla determina, per al conjunt de la presó Model, que la concreció dels elements patrimonials del 
conjunt de la presó es farà mitjançant un planejament específic. Aquest planejament ha de tenir 
en consideració especial el manteniment del cos poligonal central (panòptic), recuperant si pot ser 
el seus elements i espais originals. Pel que fa a les sis galeries radials, mantenir les 
característiques tipològiques generals que podran ser modificades en el seu interior per a 

  

1. Fitxes patrimoni  

Plànol de transcripció urbanística 

 

Conveni de ajuntament de Barcelona per 
a la renovació dels equipaments penitenciaris de la ciutat de Barcelona (2001) 

Tot i que el PGM del 1976 ja preveia el trasllat de la presó i la seva transformació en sistemes 

 

Als voltants dels anys 

. Aquest es va materialitzar en un conveni signat 

presons titularitat de la Generalitat (Model, Wad-Ras i Trinitat) i un solar al Poblenou i uns terrenys 
(vials i espais lliures) a la Trinitat ti  

Es va acordar de manera general per als tres solars, el desenvolupament del convenir es faria 
mitjançant una modificació puntual del Pla General Metropolità  
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es va acordar: 

  la presó 
destinat a equipament, de 4.786 m² de superfície, i que la Generalitat de Catalunya 
mantindria la titularitat de la resta. 

 djudicació untament de Barcelona dels terrenys destinats a zona verda, de 14.026 
m² de superfície. El cost de la seva urbanització correspondria en un 50% a la Generalitat i 

eq
 

 La f , conjuntament entre , que tindria 
per objecte: 

 De

 

 Or
fos homogeni, amb un sostre mínim previst: 

 Equipaments locals (Ajuntament): 8.611 m²st (+ ampliació PE) 

 Equipament serveis del Departament de Justícia (Generalitat): 10.000 m²st (6.300 
 

 

Modificacions puntuals del Pla General Metropolità en els terrenys ocupats per les presons 
(2001) 

Les Modificacions puntuals del Pla General Metropolità en els terrenys ocupats per les presons es 

penitenciaris.  

El pla compren un àmbit discontinu format per 4 subàmbits, on estan inclosos els recintes dels 
centres penitenciaris de la Model, Wad-Ras i de la Trinitat, i una quarta peça situada a Diagonal -
Llull, per tal de concentrar les edificabilitats previstes.  

Es redueix el sostre total de 86.000 m²st a 71.000 m²st, als àmbits de les presons i es relocalitza 
- Llull per tal de permetre una continuïtat de fites arquitectòniques fins al 

Fòrum de les Cultures. 

 

 

 

 

 

 

Plànol Emplaçament 

 

Font: RPUC 

-
estratègica de la Model per integrar- ançà  Nicaragua, que connecta el parc de 
Joan Miró amb els jardins de Màlaga i Les Corts.  

També té en compte el Pla Especial de Protecció del patrimoni aprovat anteriorment, recollint la 
condició de mantenir el panòptic i les galeries, i proposa qualificar-los com a equipament local 
(clau 7b)
4.786 m² destinats a equipaments locals, sumant un total de 9.196 m². El desenvolupament 

ant Pla Especial. 

La modificació proposa situar una peça destinada a activitat econòmica al front del c. Nicaragua, 
qualificada com a zona ordenació volumètrica (clau 18)
amb alçades concordants amb les zones de 

hoteler és de 18.000 m²st.  

habitatge i un 10% del sòl destinat a altres usos. En el cas de la Model es redueixen part dels 

altres àmbits inclosos a la modificació. 
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Les superfícies re següent: 

 

 

terciari-hoteler, i es distribueix el sostre per 

equipaments locals. 

 

 

Distribució del sòl 

 

Font: RPUC 

 

Conveni de presons (2006) 

 

 La cessió de la titularitat dels 4.410 m² destinats a equipament judicial (amb una estimació 
 

  unes 

-
dotacional. 

  
 

 

Pla director de transformació de la presó Model de Barcelona (2009) 

Al 2009, es va redactar el Pla director de transformació de la presó Model de Barcelona, a arrel de 

 

i se centra en la 
reordenació del de la zona verda i els equipaments, sense intervenir en la part qualificada amb la 
clau 18, al carrer Nicaragua.  

 

 Mantenir la zona qualificada amb la clau 18, sobre el 
 

 
 

 Situar els equipaments sobre cinc de les sis a les galeries i al panòptic. El pavelló esportiu 
està situat soterrat entre les dues galeries llargues. Complementàriament, es reserva un 

tença  Rosselló 
 

 
ra 

interior i construir un espai buit central de cada galeria que quedi reconvertit en una 
estructura de passos, fet que li permet optimitzar el volum al voltant del panòptic 

itat visual 
entre el cos central i les galeries. 

 
triangulars amb vocació de parcs coixí amb les vores. 

 

 

 

 

 

Equipaments judicials 7b 4.410 m² 15,9%

Equipaments locals 7b 4.786 m² 17,3%

Parcs i jardins urbans actuals caràcter local 6a 14.026 m² 50,7%

Ord. volumetria específica 18 (terciari hoteler) T 4.435 m² 16,0%

Total àmbit MPGM 27.657 m² 100,0%

Equipaments judicials 7b 6.000 m²

Equipaments locals 7b P.E. (mínim 3.700) m²

Ordenació volumètrica (Terciari Hoteler) 18 18.000 m²st
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Equipaments previstos per planta 

    

Font: PDU 2009 

El pla preveu un sostre màxim de 21.438 m²st sobre rasant i de 22.341 m² sota rasant, amb la 
 

 CEIP:       4.703 m² 

 Escola bressol:         460 m² 

 Residència assistia gent gran:     5.089 m² 

 Casal de joves:       2.762 m² 

 Poliesportiu PAV3:       5.551 m² 

 Aparcament soterrat:    16.153 m² 

 Residencial assistencial:      5.753 m² 

 Espai Memorial:       1.378 m² 

 

Axonometria  

   

Font: PDU 2009 

Protocol de col·laboració entre la Generalitat de C Barcelona que 
. . 

previsions següents: 

 El tancament progressiu del la Model previst al primer semestre de 2017 (sempre que es 
donin les condicions per reubicar tots els interns). 

 El tancament del centre penitenciari Obert 1 a la Model i del centre Obert 2 a Trinitat Vella. 

 
interns. 

 
interns.  

 arcelona Wad Ras. 

per tal de qualificar la Zona 22AL de 
sistema  mateixa 
modificació de planejament qualificarà de Zona 22a, els terrenys 
D, actualment qualificats de sistema 
l MPGM en la Zona Franca per a la ubicació del centre de preventius de Barcelona, AD 24.10.2006. 

res de càrregues, 
gravàmens i ocupants, mitjançant el corresponent conveni.  

El protocol determina la transmissió de la titularitat de la finca, per part de la Generalitat a 
a. 

 

stat físic en 
que es trobi i al corrent de pagament de tributs i despeses de qualsevol classes. 

 

Conveni de presons (2017) 

14 i amb la previsió del trasllat definitiu del centre penitenciari 
de la Model. 

es faci càrrec de la construcció de dos nous centres penitenciaris, un de règim obert i un altre de 
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Pla Director de la presó Model de Barcelona (2019) 

ciutadana on, partint del Pla Director 

la Model. 

itjançant 
un concurs públic que evolucioni les directrius marcades. 

Es defineixen tres eixos sobre els quals havia de girar el concurs i el projecte de la Model: 

 Definir les estratègies de conservació dels edificis, mantenint la relació de conjunt entre ells, 
així com el sistema de corredors de les galeries del panòptic. 

 

programa.  

 
 

Paral·lelament a aquest pla director es va tramitar inicialment una Modificació puntual de Pla 
General que no va arribar a aprovar-se definitivament, i que tenia com a objectiu adequar el marc 

  

Proposta de distribució dels equipaments i ordenació planta baixa 

 

 

Font: PDU 2019 

(2021) 

Concurs a dues fases per al projecte 
d'ordenació del conjunt de la Model (segons les directrius del Pla Director per a la transformació 
de la Model de 2019), i per a la redacció del projecte d'urbanització de l'espai lliure de l'àmbi
qual va sortir seleccionada per unanimitat l
Arquitectes SLP.  

plantejat sobre les idees clau següents: 

 Mantenir i rehabilitar els tres edificis principals del conjunt per raó del seu valor tipològic i 

planteig inicial del recinte. 

 Integrar els nous usos previstos principalment en aquests tres edificis, situant la resta de 
programa soterrat aprofitant el desnivell existent entre els carrers Rosselló i Provença i 

 

 Mantenir la traça del doble mur perimetral, permeabilitzant-lo i desconstruint-lo parcialment 
, i a la vegada, mantenir 

 

 a les façanes del carrer Rosselló 
convertint les plantes baixes de les galeries 5a i 6a en espais buits porxats per donar-li una 
major continuïtat. 

superfície to , que permetrien allotjar una part considerable del programa 

.  
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edificis originals per sota del nivell de les plantes baixes dels edificis existents i en els cossos 
ptic. 

Esquema volumetria existent i nova edificació en planta soterrani 

   

Font: PDU 2019 

 

Planta baixa i seccions 

 

 

Font:  

2.9. Determinacions del planejament vigent  

és el PGM del 1976. Les posteriors 
modificacions puntuals aprovades, que tal com ha quedat clar, no afecten les determinacions 
originals del PGM.  

Es qualifiquen els sòls de la següent manera: 

 Clau 5: Xarxa viària bàsica. 

 Clau 6a: Sistema de parcs i jardins urbans actuals. 

  

L espai firal de Montjuïc està qualificat d equipament metropolità (7c), 
representant un 76
està qualificada Parcs i jardins actuals de caràcter local  (6a), sent , i la resta 

 

 la Model és l MpPGM de 2001. Atenent que aquest 
document va ser redactat sobre una base cartogràfica antiga, amb uns mitjans menys precisos 
que els actuals sistemes informàtics, es prenen com a superfícies del planejament vigent la 
transcripció sobre   

la MPGM per a la transformació de la Model i modificació de la fitxa de l'element 254 del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del districte de l'Eixample. 

Tanmateix, atès que la present proposta de Modificació puntual de Pla General Metropolità en 
l'àmbit de la Fira de Barcelona i la Model afec
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actualment en curs. 

Es qualifiquen els sòls de la següent manera: 

 Clau 18: Zona subjecte a ordenació volumètrica específica (18).  

Aquests sòls de zona  I es 
preveu una edificabilitat de 18.000 m²st. 

Quadre general de les superfícies i sostres del planejament vigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripció del planejament vigent   de Montjuïc 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Transcripció del planejament vigent  àmbit de la Model 

 

Font: Elaboració pròpia 

àmibit Espai firal de Montjuïc 135.042 m² 96,9%

Xarxa viaria bàsica 5 1,2% 1.644 m² 1,2%

Parcs i jardins urbans actuals caràcter local 6a 20,4% 27.550 m² 19,8%

Equipament metropolità 7c 78,4% 105.848 m² 75,9%

àmbit Model 4.359 3,1%

Ord. volumetria específ ica (terciari hoteler) 18 100,0% 4.359 m² 3,1%

Total àmbit MPGM 139.401 m² 100,0%

Edificabilitat

Ord. volumetria específ ica (terciari hoteler) 18 18.000 m²st

Edificabilitat total 18.000 m²st 100,0%

PLA VIGENT
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3. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA 

3.1. Objectius i criteris generals 

La present modificació té com a objectiu adequació del planejament urbanístic en dos àmbits 
històricament ocupats per equipaments metropolitans, per tal de transformar-los i  -los al 
nou model urbà i 

patrimoni històric i arquitectònic. 

Tant el recinte Firal de Montjuïc com la Model, són equipaments existents amb anterioritat a la 
redacció del PGM de 1976, que han vist com els seus usos es transformaven o traslladaven a 
altres ubicacions, restant inserits dins 
necessària una actuació per adequar-los a aquesta nova realitat. 

Així mateix, 
locals, els espais fins 

ara ocupats per aquests equipaments metropolitans són una gran oportunitat per a la millora de la 
ciutat. 

Per tant, el principal objectiu de la modificació és adequar el planejament urbanístic en aquests 
dos àmbits per tal de regular el seu procés de transformació i defi

amb el els criteris obtinguts al procés 
participatiu del recinte Firal de Montjuïc. 

 dos àmbits mitjançant el mateix document de planejament, ja que permet aprofitar 
( ntics convenis 

administratius relacionats amb la reordenació dels equipaments penitenciaris) i traslladar-lo a 
 on té un millor encaix urbà.  el recinte de la Model disposarà de 

tota una illa destinada a equipaments i espais lliures, tenint en compte la manca de dotacions en 
aquest barri i, al seu torn,  

Els criteris establerts per la modificació són: 

 Definir una nova estructura urbana que reconnecti barris i aporti nous usos a 
existent donant resposta a les necessitats del veïnat. 

 Crear habitatge públic i allotjaments dotacionals 
s recintes, generar ciutat i donar resposta a les necessitats 

habitacionals. 

 Mantenir i dignificar el patrimoni històric arquitectònic. 

 Reutilitzar els edificis existents amb nous usos compatibles. 

 Dissoldre el caràcter de recinte tancat dels antics equipaments. 

 
proximitat amb les instal·lacions de la Fira. 

 Diversificar activitat econòmica i terciària que generi vida urbana i permeti donar servei a 
les necessitats de la Fira. 

3.2. Justificació de la conveniència i oportunitat 

justificar la necessitat de la iniciativa, i 
públics i privats concurrents. 

transformació dels recintes de la Fira a Montjuïc i d part de la presó Model, que passen a 
integrar-
de la ciutat i del model urbà. 

La conveniència de la modificació es justifica per la  vigent 
als canvis esdevinguts en els equipaments firals i penitenciaris, per un costat amb 
creixement de les instal·lacions firals  per un altre amb el 
tancament de la presó Model, situació que permet augmentar les dotacions i els espais lliures, 

 i millorar dels barris. 

A partir de la inauguració a  
ampliació a  2011, es va t Montjuïc al nou recinte, que 
es va consolidar com un espai destinat als grans esdeveniment internacionals, mantenint al recinte 
històric els actes , a l  2021 es va 

da a equipament 
firal que donarà resposta a les necessitats futures de la Fira de Barcelona. 

L  firals a Montjuïc justifica la transformació de part dels sòls qualificats 
com a , degut a  firals i 
les reserves previstes al recinte de Gran Via  bis.d del TRLU. La 

protegit en règim de lloguer o en dret de superfície, mantenint la titularitat pública del sòl.  

conjunts de La Fira de Barcelona i de La 
Model, han suposat una barrera per a la relació entre barris, generant recintes tancats en si mateix 
que provocaven problemes de comunicació i accessibilitat. La proposta de Modificació justifica el 
seu interès públic per la 
tancats com a espais lliures i la integració dels conjunts patrimonials amb entorn.  

La proposta de nous espais firals esdevé l oportunitat per plasmar l'aspiració de la ciutat i el país 
de disposar d'un nou model firal pioner i en clau de futur que, d'una banda, modernitza i renova 
els espais existents, utilitzant els eixos vertebradors del nou model firal com són la sostenibilitat i 
la digitalització, i de l'altra impulsa un ecosistema d'innovació, en un espai permanent, en el que 
els salons firals actuen de tractors per estendre i impulsar activitats que afavoreixin la creativitat i 
l'emprenedoria en tots els àmbits de l'activitat econòmica. Tot això, per donar més i millors 
oportunitats a les empreses, als sectors econòmics i al conjunt de la ciutadania. 

Un alt
ciutat de Barcelona, i la necessitat de donar resposta a la demanda registrada preveient nous 

, prioritzant la cons
lloguer social i allotjament dotacional.  
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Així mateix la modificació justifica la seva conveniència per la necessitat de preservar el 
patrimoni històric i arquitectònic, vehiculant el procés de transformació dels equipaments per 
tal de rehabilitar les edificacions i implantar nous usos que garanteixin la seva conservació, tot i 

 

3.3. Descripció de la proposta 

3.3.1. Encaix general de la proposta 

La proposta de modificació preveu obrir els perímetres dels dos recintes, generant nous espais 
lliures i recorreguts cívics que integrin els dos àmbits amb el seu entorn més proper, fent més 
permeable els dos conjunts patrimonials i recuperant-los com a espais de la vida quotidiana. 

L general per a la transformació es basa en les actuacions clau següents: 

 Reservar sòl per a construir nous habitatges de protecció pública.  

 Establir les reserves necessàries s locals. 

 Contemplar locals de comerç de proximitat per donar servei tant als nous habitants com als 
dels barris veïns. 

  

 

de la Fira cap a la Model. 

 

Estructura verda  

 

Font: Elaboració pròpia 

3.3.2. Espai firal de Montjuïc  

següents: 

 La futura renovació del conveni Fira Internacional de Barcelona, 
conjuntament amb la celebració del centenari de  Universal. 

 Ampliació i consolidació de les instal·lacions de la Fira Gran Via, permetent alliberar part del 
sòl al recinte de Montjuïc per altres usos. 

a present MpPGM planteja els objectius següents:  

 Dissoldre el caràcter de recinte tancat dels actuals espais firals optimitzant-los i reduint la 
seva ocupació però millorant la seva funcionalitat. 

 Crear nou teixit residencial, amb reserva de sòl per habitatges de protecció, tot mantenint la 
titularitat pública del sòl, i nous equipaments de proximitat. 

 Permetre la renovació dels edificis patrimonials (Metal·lúrgia i Palau de Comunicacions i 
transports) i la creació de nous espais multifuncionals i polivalents. 

 Generar una nova façana a Gran Via i Av. Paral·lel. 

 Diversificar les activitats econòmiques. 

 Donar resposta a les necessitats  i serveis per al funcionament de la 
Fira de Barcelona. 

 
viària que permeti millorar la mobilitat sostenible i reduir el trànsit de vehicles privats: 

 Prolongant el c. Guàrdia Urbana. 

 . 

 Creant un nou accés de càrrega i descàrrega del recinte Firal. 

 Millora de la mobilitat a peu i en bici entre els barris de Poble Sec i Font de la Guatlla amb la 
 

detallada, es proposa situar el nou teixit residencial 
amb continuïtat amb el Poble Sec, entre el carrer Lleida i la prolongació del carrer de la Guàrdia 
Urbana.  

Pel que fa a els 
lligui els barris del Poble Sec i 

carrer Mèxic.  
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Per dur a terme aquesta transformació la modificació delimita tres àmbits de planejament derivat: 

 PMU Teixit residencial, delimitat pel carrer Lleida, Av. Paral·lel, Av. Rius i Taulet i 
prolongació del carrer de la Guàrdia Urbana. El seu objectiu és  detallada 
del nou teixit residencial, donant continuïtat a la trama del Poble Sec i preveient un pas en 
sentit transversal i la ubicació dels equipaments i espais lliures locals, amb la voluntat de: 

 Transformar l àmbit per dotar de nous habitatges i activitat comercial de proximitat, 
destinant els habitatges a règim de protecció pública en lloguer i/o dret de superfície. 

 Preveure un recorregut cívic transversal des del carrer Lleida fins la continuïtat del carrer 
de la Guardia Urbana. 

 Generar nous espais verds. 

 Reservar sòl per a la implantació de nous equipaments locals públics. 

El sòl pública 
del patrimoni municipal de sòl i habitatge.  

 

 PMU Pavelló del Vestit
del sostre 

destinat a usos terciaris provinent de la Model, amb la voluntat de:  

 Establir les condicions d ordenació i edificació del pavelló del Vestit. 

 Generar un nou front de façana urbana a la Gran Via. 

 Implantar nous usos terciaris . 

 Mantenir la porxada de la plaça Espanya, segons l establert a la fitxa de protecció 
patrimonial. 

 

 PEMU Pavellons firals, delimitat pel carrer Mèxic, Plaça Espanya 
objectiu és es reserves 
per espais lliures i les característiques del pas transversal fins al carrer Mèxic, amb la voluntat 
de: 

 Renovar els pavellons de la Fira de Barcelona, internalitzant els nous espais logístics 
associats. 

 Ordenar les noves edificacions i incorporar les antigues dins del conjunt del nou espai 
firal. 

 
mitjançant uns nous accessos i espais de logística, sense impacte en el nou teixit 
residencial. 

 Generar un pas transversal entre carrer Mèxic i la prolongació del carrer Guàrdia Urbana 
que garanteixin la mobilitat a peu entre Poble Sec i Font de la Guatlla. 

 
municipal de la mobilitat.  

 

Àmbits planejament derivat proposats 

 

3.3.2.1. Estratègia Mobilitat a la Fira  

Actualment, la Fira de Barcelona, com a equipament metropolità, genera un gran nombre de 
desplaçaments a escala municipal i territorial, en diferents modes de transport com són els 
turismes, els vehicles pesants, taxis i mitjançant el transport públic (bus i metro). Aquesta mobilitat 
presenta la complexitat de ser molt variable, ja 

altres esdeveniments que se celebren a Maria Cristina, i que han 
de conviure a vegades amb les necessitats logístiques de muntatge i desmuntatge.  

La proposta de transformació del recinte, juntament amb els canvis de model de mobilitat que 

important per dos factors: 

 nats a exposicions, que es traslladen a la Fira de 
-se a usos locals. 

 
la bicicleta i el transport públic. 

Al procés de participació ci
conclusions relacionades amb la mobilitat: 

 Obrir un passeig transversal a través del Pavelló de la Metal·lúrgia que permeti 
connectar els barris del Poble-sec i Font de la Guatlla. 

 Prolongar el carrer de la Guàrdia Urbana  

 Reduir la intensitat de trànsit als carrers Lleida i Mèxic. 

 Maria Cristina, prioritzant que sigui un eix per a 
persones i el transport públic,  
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Actualment, 
esdeveniments especials, es tanca Maria Cristina i es desvien els autobusos per aquests carrers. 
En la nova estructura acordada en el procés participatiu i avaluada a EAMG es redueix, gràcies 
al nou vial de prolongació del carrer de la Guàrdia Urbana, la intensitat als dos carrers, preveient 
la seva transformació en vials de sentit únic. 

 

 

Font:  

3.3.3. La Model 

nombre de propostes i reflexions al voltant de La 

 urbana i, poder així, transforma  

El present document no pretén realitzar una nova reflexió al voltant del recinte, sinó regular i definir 
el mecanisme per a la transformació del planejament urbanístic de la Model per a que es pugui 

defineix els usos a implantar dins el conjunt patrimonial de la Model, 

 
estratègica, pren una funció de ròtula entre els eixos verds de Nicaragua, Rosselló i Av. 
Tarradellas, convertint-  

el front del c. Nicaragua, davant la necessitat de disposar de la major part de sòl destinat a 
firal de 

Montjuïc, qualificant aquests sòls com a equipaments de nova creació de caràcter local (7b). 

Per a la transformació i reordenació de la Model es tramitarà un Pla especial urbanístic i de millora 

 

 Obrir el recinte de l'antiga presó generant un nou parc que garanteixi el manteniment de la 
superfície vigent i la seva funcionalitat, amb els ajustos que siguin necessaris dels sistemes, 

 

 Establir les condicions de transformació i edificació per a implantar nous equipaments i 
allotjaments dotacionals.  

 Garantir la millora de les edificacions amb valor patrimonial.  

 . 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Imatge ordenació indicativa del conjunt de Montjuïc 

 

Font: Elaboració pròpia 
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(Espai LUR SCCPL  FORGAS Arquitectes SLP UTE)    

 

Font: Elaboració pròpia  
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3.4. Quadre comparatiu de la modificació 

Al quadre següent es realitza una comparativa de les superfícies del planejament vigent amb la 
proposta de modificació, tenint en compte les reserves mínimes de sistemes.  

  

 

En el quadre següent es recullen les superfícies de sostre del planejament vigent i les proposades 
a la modificació.  

 

 

  

dif.

Sistemes 135.042 m² 96,9% 13.345 m² 50,0% 2.920 m² 40,1% 101.077 m² 100,0% 4.359 m² 100,0% 121.701 m² min 87,3% - 13.342

Xarxa viaria bàsica 5 1.644 m² 1,2% a definir pel PM U m² -% a definir pel PM U m² -% 8.300 m² * 8,2% 0 m² 0,0% 8.300 m² mín 6,0% 6.656

Parcs i jardins urbans 6 27.550 m² 19,8% 6.100 m² mín 22,9% 800 m² mín 11,0% 27.550 m² mín 27,3% 0 m² 0,0% 34.450 m² mín 24,7% 6.900

actuals de caràcter local 6a 27.550 m² 0 m² 0 m² 27.550 m² * 0 m² 27.550 m² mín

nova creació de caràcter local 6b 0 m² 6.100 m² 800 m² a definir pel PEM U m² 0 m² 6.900 m² min

Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació 7b 0 m² 0,0% 3.000 m² mín 11,2% a definir pel PM U m² -% a definir pel PEM U m² -% 4.359 m² 100,0% 7.359 m² mín 5,3% 7.359

Equipament comunitaris i dotacions a nivell metropolità 7c 105.848 m² 75,9% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 65.227 m² màx 64,5% 0 m² 0,0% 65.227 m² max 46,8% - 40.621

Altres sistemes a definir pels plans derivats 0 m² 0,0% 4.245 m² 15,9% 2.120 m² 29,1% 0 m² màx 0,0% 0 m² 0,0% 6.365 m² max 4,6% 6.365

Zones 4.359 m² 3,1% 13.342 m² 50% 4.359 m² 59,9% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 17.701 m² max 12,7% 13.342

Ord. volumetria específica. HPP 18hp 0 m² 0,0% 13.342 m² màx 50,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 13.342 m² màx. 9,6% 13.342

Ord. volumetria específica (terciari hoteler) 18 4.359 m² 3,1% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² màx. 0,0% - 4.359

Ord. volumetria específica (terciari) 18 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 4.359 m² màx 59,9% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 4.359 m² màx. 3,1% 4.359

Total àmbit MPGM 139.401 m² 100,0% 26.686 m² 100,0% 7.279 m² 100,0% 101.077 m² 100,0% 4.359 m² 100,0% 139.401 m² 100,0% 0

Àmbit Mode l TOTAL MPPGMPLA V IGENT PMU Te ixit re side nc ia l

PROPOSTA

PMU Pa ve lló Ve stit PEMU Pa ve llons Fira ls

Edificabilitat dif.

Habitatge protegit de lloguer 18hp 0 m²st 0,0% 40.000 m²st 95,2% 0 m²st 0,0% 0 m²st 0,0% 0 m²st 0,0% 40.000 m²st 69,0% 40.000

Comerical en planta baixa 18hp 0 m²st 0,0% 2.000 m²st 4,8% 0 m²st 0,0% 0 m²st 0,0% 0 m²st 0,0% 2.000 m²st 3,4% 2.000

Ord. volumetria específica (terciari) 18 18.000 m²st 100,0% 0 m²st 0,0% 16.000 m²st 100,0% 0 m²st 0,0% 0 m²st 0,0% 16.000 m²st 27,6% - 2.000

Edificabilitat total 18.000 m²st 100,0% 42.000 m²st 100,0% 16.000 m²st 100,0% 0 m²st 0,0% 0 m²st 0,0% 58.000 m²st 100,0% 40.000

Àmbit Mode lPMU Pavelló vestit PEMU Pavellons FiralsPLA VIGENT TOTAL MPPGMPMU Teixit Residencial

PROPOSTA
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A continuació es mostren els quadres resum de superfícies entre el planejament vigent i el 
proposat en cadascun dels tres àmbits de gestió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PMU Teixit residencial dif.

Sistemes 26.686 m² 100,0% 13.345 m² 50,0% - 13.342

Xarxa viaria bàsica 5 0 m² 0,0% a definir pel PM U m² -% -

Parcs i jardins urbans nova creació caràcter local 6b 0 m² 0,0% 6.100 m² mín 22,9% 6.100

Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació 7b 0 m² 0,0% 3.000 m² mín 11,2% 3.000

Equipament comunitaris i dotacions a nivell metropolità 7c 26.686 m² 100,0% 0 m² 0,0% - 26.686

Altres sistemes a definir pels plans derivats 0 m² 0,0% 4.245 m² 15,9% 4.245

Zones 0 m² 0,0% 13.342 m² 50,0% 13.342

Ord. volumetria específ ica. HPP 18hp 0 m² 0,0% 13.342 m² màx. 50,0% 13.342

Total àmbit 26.686 m² 100,0% 26.686 m² 100,0%

PMU Pavelló Vestit dif.

Sistemes 7.279 m² 100,0% 2.920 m² 40,1% - 4.359

Parcs i jardins urbans nova creació caràcter local 6b 0 m² 0,0% 800 m² mín 11,0% 800

Equipament comunitaris i dotacions a nivell metropolità 7c 7.279 m² 100,0% 0 m² 0,0% - 7.279

Altres sistemes a definir pels plans derivats 0 m² 0,0% 2.120 m² 29,1% 2.120

Zones 0 m² 0,0% 4.359 m² 59,9% 4.359

Ord. volumetria específ ica (terciari) 18 0 m² 0,0% 4.359 m² màx 59,9% 4.359

Total àmbit 7.279 m² 100,0% 7.279 m² 100,0%

PEMU Pavellons Firals dif.

Sistemes 101.077 m² 100,0% 101.077 m² 100% 0

Xarxa viaria bàsica 5 1.644 m² 1,6% 8.300 m² * 8,2% 6.656

Parcs i jardins urbans 6 27.550 27,3% 27.550 m² mín 27,3% 0

actuals de caràcter local 6a 27.550 m² 27,3% 27.550 m² * 27,3% 0

nova creació de caràcter local 6b 0 m² 0,0% a definir pel PEM U m² -% 0

Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació 7b 0 m² 0,0% a definir pel PEM U m² -% 0

Equipament comunitaris i dotacions a nivell metropolità 7c 71.883 m² 71,1% 65.227 m² màx 64,5% - 6.656

Total àmbit 101.077 m² 100,0% 101.077 m² 100,0%

* s'estableix amb caràcter vinculant amb els ajustos que siguin necessaris

PLA V IGENT PROPOSTA

PLA V IGENT PROPOSTA

PLA V IGENT PROPOSTA
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En el quadre següent es recullen les superfícies de les reserves de zones verdes i equipaments 
entre el planejament vigent i el proposat 

 

 

 

  

Reserves dif.

Espais lliures 6 27.550 m² 6.100 m² 800 m² 27.550 m² 0 m² 34.450 m² 6.900

actuals de caràcter local 6a 27.550 m² 0 m² 0 m² 27.550 m² 0 m² 27.550 m²

nova creació de caràcter local 6b 0 m² 6.100 m² 800 m² a definir pel PEM U m² 0 m² 6.900 m²

Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació 7b 0 m² 3.000 m² a definir pel PM U m² a definir pel PEM U m² 4.359 m² 7.359 m² 7.359

Total 27.550 m² 9.100 m² 800 m² 27.550 m² min 4.359 m² 41.809 m² 14.259

Equipament comunitaris i dotacions a nivell metropolità 7c 105.848 m² 0 m² 0 m² 65.227 m² max 0 m² 65.227 m² max - 40.621

Àmbit Mode lPMU Pavelló vestit PEMU Pavellons Firals

PROPOSTA

TOTAL MPPGMPLA VIGENT PMU Teixit Residencial
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3.5. Justificació de la modificació i compliment dels estàndards 
mínims 

3.5.1. Compliment estàndards mínims  

modificacions de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les 
reserves per a sistemes urbanístics, j
comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament. 

s de titularitat municipal, amb 
de reordenar els espais lliures i transformar els equipaments metropolitans en equipaments locals. 
Tal com es mostra al quadre comparatiu de superfícies al punt anterior, la modificació comportarà 
no només el manteniment de la superfície i la funcionalitat dels espais lliures actuals

8 del TRLU, si no que es realitza un augment del sistema de parcs i jardins urbans i 
  

 es delimiten dos PMU que inc provinent 
de la Model, tot i ser un sostre ja existent, les reserves mínimes de sistemes dins 
de cada àmbit . 

PMU Teixit residencial 

Es preveu nou , ja que es destina a habitatge protegit, 
incorporant en planta baixa 2.000 m² sostre comercial provinent del sòl qualificat com amb la clau 
18 a   

Les reserves mínimes per al sostre residencial hauran de complir el que estableix a l'article 100.3 
del TRLU, en tractar-se d'una transformació global dels usos, mentre que el sostre provinent de la 
Model s'atendrà a l'establert a l'article 100.1, ja que es manté el seu ús. 

 

 

 

 

PMU Pavelló del vestit 

Es traslladen 16.000 m² de sostre terciari provinent del sòl qualificat de 18 . 

Tot i ser un aprofitament existent en sòl urbà consolidat, en realitzar el seu trasllat a un àmbit 
discontinu es considera adequat complir els estàndards mínims fixats per a nou sostre. Les 
reserves mínimes . 

 

3.5.2. Equipaments 

ticle 97.2bis del TRLU, en relació a la justificació de les modificacions relatives a 

 : 

d) Si la 

qualsevol de les circumstàncies següents: 

Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les necessitats. 

Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la qualificació, 
pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de titularitat pública. 

 

La consolidació i la ja iniciada ampliació de la seu de la Fira de Barcelona a permetrà 
tzació dels requisits espacials i una important renovació de les instal·lacions de 

la Fira a Montjuïc, i un altre,  històricament havien estat 
ocupats i que podran ser destinats a altres sistemes urbanístics públics. 

Aquest fet, a més , permetrà transformar radicalment el seu 
caràcter, allunyant-

 la possibilitat de donar satisfacció 

Font de la Guatlla. I fer-ho de la manera més coherent, mitjançant la creació un nou teixit 
residencial públic que inc espais lliures 
i habitatge de protecció pública de lloguer o en dret de superfície, que satisfaran tant els dèficits 
dels barris històrics, com les necessitats de la nova població. 

 

 

Reserves mínimes PMU Teixit residencial

Ús residencial sostre

Espais lliures públics i equipaments públics 22,50 m²/100 m²st 9.000 m²

Mínim d'espais lliures públics 15,00 m²/100 m²st 6.000 m²

Terciari planta baixa sostre

Espais lliures públics 5,00 m²/100 m²st 2.000 100 m²

Total  reserva mín. sistemes  (6b + 7b) 9.100 m²

Mínim d'espais lliures públics  (6b) 6.100 m²

reserves mín

40.000

reserves mín

Reserevs mínimes PMU Pavelló del Vestit

Ús terciari a Pavelló vestit sostre

Espais lliures públics i equipaments públics 5,00 m²/100 m²st 16.000 800 m²

Total  reserva mín. sistemes  (6b + 7b) 800 m²

reserves mín
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3.6. Observança del desenvolupament urbanístic sostenible 

article 3 TRLU, i en relació al planejament que ara es tramita cal esmentar el següent: 

La present modificació és coherent amb el concepte de desenvolupament sostenible contingut en 
l'article 3 TRLU: i de forma més particular en els seus punts 1 i 2: 

- 1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i 
el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

La present modificació compleix amb els principis anteriors ja que 
territori preveient nous usos locals a la Fira sense comportar una major ocupació del territori si no 
la transformació dels sòls per a una millor qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

Així mateix la modificació també té per objectiu la preservació i rehabilitació del patrimoni històric 
i cultural, preveient la renovació de les instal·lacions de la Model i dels pavellons catalogats a la 
Fira de Barcelona. 

- 2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també 
la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la 
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la 
millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori 
globalment eficient. 

La modificació permet respondre a la necessitat d  nou sòl per habitatge a Barcelona sense 
augmentar la superfície de sòl urbà si no prioritzant la transformació dels sòls i la seva densificació, 

posició cèntrica i amb relació directa amb els 
barris  

 MpPGM es 

ambiental. 
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4. DESENVOLUPAMENT I AGENDA 

4.1. Desenvolupament 

Per al desenvolupament del Pla, la present modificació delimita tres àmbits de planejament derivat: 

 PMU Teixit residencial 

 PMU Pavelló del Vestit 

 PEMU Pavellons Firals 

Per tal de garantir una coherència unitària entre el PMU Teixit residencial i el PEMU Pavellons 
firals, i el compliment dels objectius determinats en aquesta MpPGM, el primer pla derivat que es 

 

 

La 
el desenvolupament i tramitació dels àmbits de planejament 

 

4.2. Caràcter i estructura de la transformació urbanística 

a transformar. 

La necess
diferents llocs, si bé no amb els mateixos ritmes, que restaran condicionats per les disponibilitats 
dels espais alliberats. 

Les actuacions es poden estructurar identificant les següents fases: 

Fase 0: Treballs previs 

 Adequació d a 
Palau de Congressos. 

 vestit: possibles enderrocs parcials. 

Fase 1: Execució dels pavellons del Recinte Firal: 

 Enderroc del Palau de Congressos i el Pavelló Rius i Taulet. 

 Obertura i urbanització de la prolongació del carrer de la Guàrdia Urbana. 

 Construcció dels nous pavellons i rehabilitació dels pavellons catalogats, per tal 
del pavelló del c. Lleida. 

 . 

Fase 2:  Enderroc dels pavellons del c. Lleida i pavelló del Vestit. 

Fase 3:  Construcció de les noves edificacions residencials  

4.3. Agenda del Pla 

En coherència amb l'exposat en aquest document, i d'acord amb l'establert a l'art. 99.1b del TRLU, 
es preveu l'execució immediata del planejament, amb un programa d'actuacions 

. 
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5. NORMES URBANÍSTIQUES 

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. pPGM 

La present MpPGM té per objecte ció del planejament urbanístic per permetre la 
transformació  recinte de la presó Model. 

Article 2. Àmbit  

MpPGM és discontinu i abasta una superfície total de 139.401 m². El sub-àmbit de 
Espai firal de Montjuïc amb una superfície de 135.042 m² i el sub-àmbit de la Model amb una 

superfície de 4.359 m². 

Article 3. Marc legal i obligatorietat 

 
urbanística, més concretam

 

 L'administració i els particulars estan obligats 
Modificació puntual del Pla General Metropolità, i en particular les de la present Normativa 
Urbanística, a la qual haurà d'ajustar-  

 Les referències a les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità ho són al Pla General 
Metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, en la versió del Text de Refós de la 
modificació de determinats articles de les seves Normes Urbanístiques (en endavant 
NUPGM), aprovat definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 

successives. 

 En tot allò no previst expressament per aquestes normes regiran amb caràcter supletori les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità (NUPGM) i les Ordenances Metropolitanes 

 

Article 4. Contingut  

Els documents que composen la present Modificació puntual de PGM són: 

1.- Objecte i antecedents 
2.- Memòria descriptiva 
3.- Memòria justificativa de la proposta 
4.- Normes urbanístiques. 
5.- Desenvolupament, gestió i  
6.- Memòria social  

7.-  
8.- Avaluació econòmica i financera, i informe de sostenibilitat econòmica 
9.- Documentació gràfica 

Annexos 
Annex 1. Fitxes patrimoni 
Annex 2. Convenis 
Annex 3. Informe de resultats del procés participatiu de la model (juny 2018) 
Annex 4. (febrer 2022) 
Annex 5. Estudi històrico-arquitectònic i valoració patrimonial de l'antiga presó Model (Barcelona) 
Annex 6. Estudi històric i arquitectònic dels pavellons Firals. 

Article 5. , vigència i modificació 

  

 La vigència de la present MpPGM és indefinida, sense perjudici de la seva modificació en els 
termes . 

Article 6. Règim urbanístic del sòl 

Els sòls àmbit Firal de Montjuïc, tenen la consideració de sòl urbà no 
l TRLU, atès que se sotmeten a un procés de 

transformació urbanística. 

El sòl de àmbit de la presó Model inclòs a l té la consideració de sòl urbà consolidat. 

CAPITOL II. REGULACIÓ DEL SÒL  ÀMBIT ESPAI FIRAL DE 
MONTJUÏC 

Article 7. PMU Teixit residencial 

 Desenvolupament. Es delimita un àmbit de planejament derivat que es desenvoluparà 
Pla de Millora Urbana. 

 Àmbit. Té una superfície de 26.686 m², corresponent majoritàriament als sòls que actualment 
 el carrer de Lleida, 

Av. de Rius i Taulet i el perllongament del carrer de la Guàrdia Urbana. 

 Objectius.  

 Transformar l'àmbit per dotar de nous habitatges i activitat comercial de proximitat. 

 Els habitatges seran de protecció pública de lloguer i/o dret de superfície, garantint la 
titularitat pública del sòl i formant part del patrimoni municipal del sòl i habitatge.  
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 Preveure un recorregut cívic transversal des del carrer Lleida fins la continuïtat del carrer 
de la Guardia Urbana. 

 Generar nous espais verds. 

 Reservar sòl per a la implantació de nous equipaments locals públics. 

 Qualificacions i reserves mínimes de sistemes 

 Sòl de zona subjecta a ordenació volumètrica específica (clau 18hp), destinat a la 
 de lloguer i/o dret de superfície. 

 Reserves mínimes: les cessions per sistemes seran les necessàries per assolir els 
objectius determinats, i en cap cas seran inferiors als mínims exigits per la legislació 

 

  

 Sostre i usos de la clau 18HP: 

 Sostre màxim residencial HPP: 40.000  m²st 

 Sostre màxim comercial en planta baixa: 2.000 m²st  

  

 El PMU haurà de destinar un mínim del 50% del sostre de les plantes baixes amb front 
a carrer a usos no residencials, que inclourà els 2.000 m²st comercial, i la resta es 
destinarà a equipaments de titularitat pública, amb excepció dels elements comuns 

. 

 . El 100% dels habitatges es destinaran a règim 
de protecció pública, dels quals un mínim del 90% seran en règim de lloguer. La resta 
es podrà acollir al règim de concessió de dret de superfície.  

  

 Es concreta tipus 
de les NNUU.  

 El nombre màxim de plantes i les alçades reguladores seran establertes pel pla de millora 
urbana.  

  

 Integrar les edificacions amb les volumetries i els elements patrimonials . 

 
recorregut entre carrer Lleida i el perllongament carrer de la Guardia Urbana. 

 Preveure usos comercials que generin vida urbana als carrers i places. 

Article 8. PMU Pavelló del Vestit 

 Desenvolupament. Es delimita un àmbit de planejament derivat que es desenvoluparà 
Pla de millora urbana. 

 Àmbit. Té una superfície de 7.279 m², corresponent als sòls delimitats per la Gran Via de les 
 

 Objectius.  

 Establir les condicions d  i edificació del pavelló del Vestit. 

 Generar un nou front de façana urbana a la Gran Via. 

 Implantar nous usos d'activitat comercial, oficines i serveis en aquest àmbit. 

 Qualificacions i reserves mínimes de sistemes. 

 Sòl de zona subjecte a ordenació volumètrica específica (clau 18). La superfície màxima 
que es pot destinar a zona és de 4.359m².  

 Les cessions per sistemes seran les necessàries per assolir els objectius determinats, i 
en cap cas seran inferiors als mínims exigits per la legislació urbanística vigent, és a dir, 
allò que estableix .1 del TRLU. 

  

 Usos: Comercial, oficines i serveis. 

 Sostre màxim: 16.000 m²st. 

 El nombre màxim de plantes i les alçades reguladores seran establertes pel Pla de millora 
urbana, sobre la base d  

  

 Integrar la porxada a la plaça Espanya a la nova ordenació. 

Article 9. PEMU Pavellons Firals 

 Desenvolupament. Es delimita un àmbit de planejament derivat que es desenvoluparà 
mitjançan  

 Àmbit. Té una superfície de 101.077m², corresponent als sòls delimitats per la Plaça Espanya, 
 el pavelló del carrer Lleida, Av. de Rius i Taulet i el carrer Mèxic. 

 Objectius.  

 Dissoldre el caràcter tancat dels actuals espais firals, optimitzant i renovant les actuals 
instal·lacions de la Fira de Barcelona. 

 Ordenar les noves edificacions i incorporar les antigues dins del conjunt del nou espai 
firal. 

 Crear nous accessos als pavellons firals, amb façana a la prolongació del carrer Guardia 
urbana, .  

 Generar un pas transversal entre carrer Mèxic i la prolongació del carrer Guàrdia Urbana 
que garanteixin la mobilitat a peu entre Poble Sec i Font de la Guatlla.  

 Qualificacions. 

 Sòl de sistemes de parcs i jardins urbans actuals de caràcter local (clau 6a). El PEMU 
haurà de mantenir la superfície qualificada d'espais lliures (6a) , 
la qual té caràcter vinculant en el desenvolupament del sector, amb els ajustos que siguin 

u.  

D'acord amb l'estratègia de mobilitat, caldrà preveure en aquesta Avinguda la reserva de 
carrils de circulació per al pas de transport públic. En aquest sentit, serà necessari la 
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qualificar aquests carrils com a sistema viari, tot garantint la compensació de la zona 
verda dins l'àmbit del PEMU, garantint el manteniment de la seva superfície i funcionalitat. 

 Sòl de sistemes de viari (clau 5). Es qualifica una superfície de 8.300 m² com a continuació 
del carrer de la Guàrdia Urbana, la qual té caràcter vinculant en el desenvolupament del 
sector, amb els ajustos que siguin necessaris, si escau. La seva localització és la que 
queda definida en el plànol O.01f. 

 Sòl de sistemes de parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau 6b). A 
definir pel PEMU.  

 
metropolità (clau 7c). A definiran pel PEMU. Al plànol O.01f es grafia, amb caràcter 
indicatiu, la ubicació d'aquests equipaments. 

 comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local 
(clau 7b). A definiran pel PEMU.  

 Usos  

  

 Sostre màxim: 105.000 m²st.  

 Usos: equipaments comunitaris i dotacions del tipus cultural, tècnic-administratiu i tots 
els usos i activitats complementàries necessàries i de suport que requereixen les 
instal·lacions Firals. 

  

 Es concretaran al Pla especial urbanístic 
2 de les NUPGM. 

 Sostre i usos comercials en la clau 18: 

 En el cas que sigui necessari introduir usos comercials, es podrà traslladar sostre 
terciari del PMU del Pavelló del Vestit, mitjançant la formulació conjunta dels dos PMU, 
amb un màxim de 1.000 m² de sostre i usos terciaris clau 18, amb aquesta possibilitat. 
i complint amb la corresponent reserva d'espais lliures d'acord amb l'article 100.1 del 
TRLUC. 

 El nombre màxim de plantes i les alçades reguladores seran establertes pel pla especial 
i de millora urbana.  

 Ocupació del subsol: Podran construir-se plantes soterranis pel correcte funcionament 
dels pavellons i de la relació entre ells.  

  

  

 Garantir la  

 Prolongar carrer de la Guàrdia Urbana fins , concentrant en el front 
d'aquest carrer activitats firals de caràcter administratiu, de manera que puguin generar 
façana urbana al carrer. 

 
 

 

Article 10. Criteris ambientals pel desenvolupament dels plans derivats 

En el desenvolupaments dels plans derivats es tindran en compte els criteris ambientals següents: 

 
fer. 

 Promoure els carrers arbrats i aplicar, tant en carrers com en parcs, els criteris de disseny 
 

 edificacions. 

 La possibilitat de desplegar una xarxa de generació i distribució de calor i fred. 

 
 

 
 

 Utilitzar materials no contaminants, de producció sostenible i reciclables. 

 ansformació. 

Article 11. Desenvolupament  

Es delimiten tres àmbits de planejament derivat, representats a la sèrie de plànols O.01. 

Per tal de garantir una coherència unitària entre el PMU Teixit residencial i el PEMU Pavellons 
firals, i el compliment dels objectius determinats en aquesta MpPGM, el primer pla derivat que es 

 

 

CAPITOL III. REGULACIÓ DEL SÒL  ÀMBIT DE LA MODEL 

Article 12. Qualificació del sòl 

 

 Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (clau 7b)  

Article 13.  

 plànol O.01m Planejament proposat  
Model, amb la clau 7b. 

 en els articles 212 al 217 de les NUPGM. 
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CAPITOL V. FITXES NORMATIVES 

Es defineixen les fitxes normatives dels PMU i del PEMU previstos a la Modificació, establint els 
paràmetres normatius per al desenvolupament de cada un dels àmbits de planejament derivat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMU Teixit Residencial

Objectius:

Àmbit: 26.686 m²

IEB: 1,574 m²st/m²s

Densitat: 187,36 hbtgs/ha

Reserves mínimes de sistemes:

Parcs i jardins urbans de actuals de caràcter local (clau 6a) i Equipaments 
comunitaris i dotacions de nova creació (clau 7b)

9.100 m² 34,1%

      Dels quals, un mínim destinat a zones verdes (clau 6b) 6.100 m² 22,9%

Sòl de zona

Ordenació volumetria específica (clau 18 hp) 

Sostre màxim: 42.000 m²st

Residencial destinat a habitatge de protecció pública 40.000 m²st

Comercial en planta baixa: 2.000 m²st

1. No s'admet ús d'habitatge en planta baixa exceptuant els elements comuns

2.

Nombre màxim d'habitatges: 500 hbtgs

1. El 100% dels habitatges es destinaran a règim de protecció pública, dels quals un mínim del 90% seran 
en règim de lloguer. La resta es podrà acollir al règim de concessió de dret de superfície. 

Transformar l'àmbit per dotar de nous habitatges i activitat comercial de proximitat.

Els habitatges seran de protecció pública de lloguer i/o dret de superfície, garantint la titularitat pública 
del sòl i formant part del patrimoni municipal del sòl i habitatge. 

Preveure un recorregut cívic transversal des del carrer Lleida fins la continuïtat del carrer de la Guardia 
Urbana.

Generar nous espais verds.

Reservar sòl per a la implantació de nous equipaments locals públics.

Caldrà destinar un mínim del 50% del sostre de les plantes baixes amb front a carrer a usos no 
residencials, que inclourà els 2.000 m²st comercial, i la resta es destinarà a equipaments de titularitat 
pública, amb excepció dels elements comuns d accés als habitatges.
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PMU Pavelló del Vestit

Objectius:

Àmbit: 7.279 m²

IEB: 2,198 m²st/m²s

Reserves mínimes de sistemes:

Parcs i jardins urbans de actuals de caràcter local (clau 6a) 800 m² 11,0%

Superfície màxima de zones:

Ordenació volumetria específica (clau 18) 4.359 m²

Sostre màxim: 16.000 m²st

1. Sostre serà destinat a l'ús comercial, oficines i serveis

2.

Establir les condicions d'ordenació i edificació del pavelló del Vestit.

Generar un nou front de façana urbana a la Gran Via.

Implantar nous usos d'activitat comercial i oficines en aquest àmbit

El nombre màxim de plantes i les alçades reguladores seran establertes pel Pla de millora 
urbana, sobre la base de l'avantprojecte de l'edifici
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PEMU Pavellons firals

Objectius:

Àmbit: 101.077 m²

Reserves mínimes de sistemes:

Parcs i jardins urbans de actuals de caràcter local (clau 6a) 27.550 m² 27,3%

Xarxa viària bàsica (clau 5) -  prolongació c. Guardia urbana 8.300 m² 8,2%

Altres sistemes a definir pel pla derivat 65.227 m² 64,5%

1.

2.

105.000 m²st

Sostre i usos comercials 1.000 m²st

En el cas que sigui necessari introduir usos comercials, es podrà traslladar sostre terciari del PMU del 
Pavelló del Vestit, mitjançant la formulació conjunta dels dos PMU, amb un màxim de 1.000 m² de sostre i 
usos terciaris clau 18, amb aquesta possibilitat. i complint amb la corresponent reserva d'espais lliures 
d'acord amb l'article 100.1 del TRLUC.

D'acord amb l'estratègia de mobilitat, caldrà preveure en aquesta Avinguda la reserva de carrils de circulació 
per al pas de transport públic. En aquest sentit, serà necessari la qualificar aquests carrils com a sistema 
viari, tot garantint la compensació de la zona verda dins l'àmbit del PEMU, garantint el manteniment de la seva 
superfície i funcionalitat.

Dissoldre el caràcter tancat dels actuals espais firals, optimitzant i renovant les actuals instal·lacions de la 
Fira de Barcelona.

Ordenar les noves edificacions i incorporar les antigues dins del conjunt del nou espai firal.

Crear nous accessos als pavellons firals, amb façana a la prolongació del carrer Guardia urbana, i facilitar 

Generar un pas transversal entre carrer Mèxic i la prolongació del carrer Guàrdia Urbana que garanteixin la 
mobilitat a peu entre Poble Sec i Font de la Guatlla

S'estableixen amb caràcter vinculant en el desenvolupament d'aquest sector l'espai lliure de l'Av Ma Cristina i 
el vial de prolongació del carrer de la Guàrdia Urbana.

Ús principal: equipaments comunitaris i dotacions del tipus cultural, tècnic-administratiu i tots els usos i 
activitats complementàries necessaris i de suport que requereixen les instal·lacions Firals
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6.7. Objectius socials de l MpPGM  

Els principals objectius socials de l MpPGM són: 

 Fer compatible la preservació dels valors patrimonials amb els requeriments dotacionals. 
 nte Firal i la Model a la ciutat i afavorir la 

permeabilitat i connexió amb els barris que les envolten. 
 Generar habitatge social que incrementi el parc públic actual i 

. 
 Generar nous equipaments bàsics, de proximitat que permetin millorar les dotacions i cobrir 

les mancances actuals i futures en els entorns dels àmbits de la modificació. 
 i contribueixi a 

millorar les condicions econòmiques dels barris amb indicadors socioeconòmics més 
desfavorables. 

l'MpPGM genera l PMU Teixit Residencial un sostre de 
40.000m²st per habitatges 
part de la ciutat. Tots els habitatges seran públics, protegits i contribuiran a assolir els objectius de 
generació de nou habitatge per a les polítiques socials dels pròxims anys. A més a més, hi ha 

 

En relació a abitatge i de comerç de proximitat, el PMU ha de garantir unes 
reserves mínimes de 9.100 m² de sòl per espais lliures i equipaments, dels quals com a mínim 

100 m² per a espais lliures.  

6.7.1. Objecti  

pPGM, responen a un dels grans 
 

pPGM al 
de 88.377 

habitants actualment sol·lici tenen dificultats per accedir al mercat 
lliure. 

Aquesta MpPGM estableix que a través del PEMU residencial es puguin generar fins a 40.000m² 
de sostre per habitatge protegit, que podria donar lloc a un màxim de 500 habitatges públics  

Urbana (PMU Residencial) delimitat pel carrer Lleida, Av. Paral·lel, Av. Rius i Taulet i prolongació 
del carrer de la Guàrdia Urbana. 8 
Modificació.  

Aquest àmbit té una superfície de 26.686 m², corresponent majoritàriament als sòls que actualment 
ocupa el Palau del Cinquantenari 
protegit i activitat comercial de proximitat. El 100% dels habitatges seran de protecció pública, dels 
quals un mínim del 90% seran en règim de lloguer garantirà la titularitat pública del sòl destinat a 

 

Pel que a la millora de la connexió amb el seu entorn, el PMU preveurà un recorregut cívic 
transversal des del carrer Lleida fins la continuïtat del carrer de la Guardia Urbana, generarà nous 

espais verds, 2.000 m²st de sostre comercial, i reservarà sòl per a la implantació de nous 
equipaments locals públics. El PMU haurà de contemplar la utilització de les plantes baixes i/o 
plantes pis com a equipaments comunitaris.  

6.7.2. Quantitat i localització de sòl residencial i habitatges. 

Les reserves per a la construcc  iral de 

seran 40.000 m²st i el n  serà de 500. 

 

6.7.3.  Allotjaments dotacionals previstos. 

Aquesta modificació puntual no concreta allotjaments dotacionals, si bé en el 
desenvolupament dels diferents planejaments es podria preveure que una part de les reserves per 
a equipaments pogués acollir allotjaments dotacionals. 

6.7.4. Previsions temporals de la construcció dels HPO i necessitats de 
reallotjament. 

La construcció dels HPO previstos es desenvoluparà mitjançant el PMU Teixit residencial. 

ecessitats de reallotjament. 
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8.5. Informe de sostenibilitat econòmica 

8.5.1. Marc jurídic 

figura del planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 

planeja  

documents de contingut econòmic. Concretament especifica: 

 

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. 

 
als documents exigits a les modificacions puntuals de planejament general. 

estableix en el seu art. 2
econòmica: 

Artículo 22.  Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano y garantía de la 
viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano. 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, 
en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación 
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos 
de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio 
entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de 
actuación. 

El Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl, concreta les determinacions establertes a la Llei. 
 

Artículo 3. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica y ambiental. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la 
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un 
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la 
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como 
la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los 
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios 
para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el importe 
de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y 

población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles 
hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta. 

8.5.2. Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius 

 

Paral·lelament proposa un nou sostre residencial per donar resposta a una demanda creixent 
actual. Aquest nou sostre es complementarà amb usos comercial

seu entorn immediat.  

Model es troben molt ben connectats amb el conjunt de la ciutat amb transport públic (metro i 

 

En aquest context, considerem que queda sobradament demostrada la suficiència i adequació del 
sòl destinat a usos productius. 

8.5.3. Impacte en les finances de  

analitzant el cost de transformació urbanística i el valor final del sòl transformat. 

per les compensacions derivades de la cessió dels diferents usos (equipament firal, habitatge 
protegit, etc.). 

És a dir, cal una inversió pública inicial en els àmbits de transformació que ve justificada per 
nt a través del rendiment futur generat pels nous 

sòls que ho permetin.  

Incidència econòmica a la ciutat 

Les transformacions urbanes proposades suposen una millora immediata  
i es generaran repercussions econòmiques positives que revertiran ràpidament sobre el conjunt 
de la ciutat:  

 Impacte econòmic de la reordenació de La Model 

 
permet consolidar i reactivar una part de la ciutat que porta molt de temps aturada. El seu 
caràcter simbòlic junt amb la concentració de serveis públics pot generar una nova centralitat 

 

El nou moviment de persones que generen els usos implantats i la nova permeabilitat 

un benefici econòmic que sobrepassa les limitacions físiques de la mateixa. 
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Conseqüentment aportarà un increment de valor dels comerços, activitats i habitatges que 
la circumden, i potenciarà encara més aquest node de la ciutat. 

 Impacte econòmic de la reordenació de la Fira de Barcelona 

La Fira de Barcelona (amb el seu conjunt de recintes i espais) genera in impacte anual de 
 

Universitat de Barcelona) que incideixen directament sobre la ciutat de Barcelona.  

Per a mantenir la seva competitivitat i vincular-  Montjuïc 
d

permeable i oberta al ciutadà.  

La nova adequació de la Fira a les necessita
ha de permetre un millor posicionament dels espais envers la nova demanda futura, i per 
tant, col·locar les bases per a que continuï generant un impacte econòmic positiu en el 
conjunt de la ciutat.  

La present modificació també permet donar resposta a una necessitat important de la ciutat 

ers 

en una ciutat tant consolidada com Barcelona, i imprescindibles per a poder donar resposta 
a una problemàtica residencial reconeguda. 

És a dir, tot i que és molt possible que el retorn econòmic directe (fruit del sòl del mateix 

modificació genera sobre el seu entorn provocarà una revitalització social i econòmica molt 
necessària i que revertirà molt positivament sobre la ciutat.  

8.5.4. I  

El desenvolupament del planejament comporta, un cop en funcionament, tant beneficis com 

tindrà per a les despeses de manteniment.  

 costos de manteniment dels 

es generaran en el nou sector, analitzant si són suficients per equilibrar les despeses. 

proposats per la present modificació, és a dir, la càrrega que suposarà el manteniment del sector 
per ans 
(espais lliures i viari) i els ingressos que es derivin de la nova situació urbanística. Per valorar 

 

 
el territori, en especial el manteniment dels nous vials i espais lliures. 

 

 
territori per part dels e 

construccions, instal·lacions i obres. 

Costos de manteniment: 

La transformació urbanística implica uns costos de manteniment dels nous vials i espais lliures a 

significatiu de carrers o espais lliures en relació a la situació del planejament vigent; en aquest 
context, un municipi de la dimensió de Barcelona considerem que no tindrà cap dificultat de fer 
front el possible increment dels costos de manteniment. 

quantificar els costos de manteniment dels 
serveis públics. En aquest apartat hem quantificat els nous espais lliures i el sistema viari que es 
generen a la modificació de planejament avaluant la incidència econòmica que pot significar el seu 
manteniment en la despesa municipal. 

Actualment tots els àmbits són de titularitat pública i en algun cas inclouen sòl de sistemes que ja 

es mantindrà amb el nou planejament: 

- 

cap cost vinculat al seu manteniment. 
 

- 

Espanya que generen una despesa de manteniment anual que ja fa anys que assumeix 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Google Maps. 2022. 

 

Es realitza una estimació econòmica en el context del present estudi de viabilitat i es quantifica el 
46 . Es consideren uns costos de manteniment de 

: 

 

 

Ingressos corrents generats 

repercussió dels diferents impostos municipals (Impost sobre vehicles de tracció mecànica, IBI, 
 la recaptació de 

 

Immobles, per considerar que és el més rellevant a efectes econòmics.  

egislatiu 2/2004 del 5 de març que aprova el text refòs 

administratives sobre immobles o serveis públics,  el dret de superfície o de fruit i el dret de 
propietat:   

Artículo 61. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes 
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se 
hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

 

Per contra aquells equipaments de domini públic i ús públic o gestionats directament per 

Immobles: 

Artículo 61. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. 

5. No están sujetos a este impuesto: 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios. 

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados: 

Los de dominio público afectos a uso público. 

Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, 
excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 

Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación. 

admetin una concessió o cessió futura a tercers que generi una rendibilitat. En aquest sentit: 

- Àmbit de la Model: 
 

- Àmbit de la Fira: tant el nou sostre aments i el sostre 
residencial poden rendibilitzar-se per part de tercers. Per tant, tot el sostre dels àmbits de 

 

ipament firals que es troben 

 

Sostre terciari i comercial:  18.000 m²st 

Nou sostre residencial:  40.000 m²s 

 

 

Considerant una superfície mitjana per habitatge (ús majoritari) de 80 m² construïts inclòs elements 
comuns, resulta una  

 

IBI unitari previst:   



 

  
SETEMBRE 2022 

 

90 

IBI recaptat pel sostre terciari i comercial:    

IBI recaptat pel nou sostre residencial:    

    411.8  

 

La present modificació actua sobre sòl urbà de titularitat pública. En aquest sentit la nova despesa 

analitzat anteriorment: 

Despeses de manteniment dels nous sistemes: 141.16  

Ingressos que deriven del nou IBI recaptat:   

 

hem considerat a efectes de càlcul. 

8.6. Conclusions  

General Metropolità que es proposa en els àmbits de  

-
lo millor a les necessitats reals actuals de Barcelona.  

 

 Obrir els espais de la Model i de la Fira a la ciutat, potenciar la permeabilitat urbana i 
equipar- entralitat.  

 Destinar sòl públic per habitatge de protecció oficial per fer front a una important demanda 
 

 
de la Model. 

 

ació econòmica bàsica de la MpPGM és: 

 
Montjuïc (16.000 m²st terciari al PMU Pavelló del Vestit i 2.000 m²st comercial al PMU 
teixit residencial). 

 ics pavellons firals a tocar del Poble Sec en un barri residencial, 
íntegrament destinat a habitatge de protecció de lloguer. 

 
del Vestit) i del PMU pavellons firals. 

 

El present Estudi Econòmic i Financer ha analitzat les despeses de transformació urbanística i el 

concloure: 

 at econòmica, el diferencial 

econòmicament. 

 Si comparem amb el valor de sòl del planejament vigent, amb el valor de sòl resultant de 
la MpPGM obtenim que el valor de sòl pràcticament és coincident. Per tant, la modificació 
de planejament reajusta els diferents àmbits de sòl municipal, mantenint en general els 
mateixos valors econòmics.  

 
urbanes que es proposen amb la present modificació tindran un impacte positiu 
substancial sobre el seu entorn immediat, contribuint en la revitalització dels espais de la 

urbans.  

 
 

 

 

 

 

  




































































