
11 DE  JUNY 1TORRE BARÓ – SECTOR 3

TORRE BARÓ – SECTOR 3



11 DE  JUNY 2TORRE BARÓ – SECTOR 3

ENCAIX TERRITORIAL BARRI DE TORRE BARÓ

El barri de Torre Baró se situa a la zona nord del districte de 
Nou Barris, a la vall del torrent Font d’en Magues.

• Tot i que no està tan allunyat d’altres barris, la seva situació 
orogràfica dificulta la seva interrelació. 

Encara que té una bona connexió amb transport públic (tren i 
metro) la comunicació dels autobusos, a algunes parts del barri, 
és complicada.

La majoria de les dotacions compartides amb els barris de Ciutat 
Meridiana i Vallbona, es troben al voltant de les estacions.

• El límit del parc de Collserola rodeja pràcticament tot el barri  

• Per la seva posició gaudeix d’unes visuals privilegiades: cap 
al Besòs i cap a la serralada de Marina

• Al barri, es troben alguns elements de patrimoni arquitectònic: 
La Torre del Baró i l’Aqüeducte de Torre Baró
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ENCAIX TERRITORIAL BARRI DE TORRE BARÓ
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ANTECEDENTS HISTÒRICS BARRI DE TORRE BARÓ

Neix al voltant de la casa d’estiueig de la família 
Sivatte, als anys 30, a partir de la creació de la 
companyia “Urbanización de las Alturas del Noroeste
de Horta – Les Roquetas”.

La finalitat de la companyia era vendre parcel·les per 
urbanitzar, a partir d’un pla urbanístic, el qual mai es 
va aprovar. Per tant, les edificacions que van 
aparèixer eren d'autoconstrucció.

El 1949 es construeix un baixador de la línia 
ferroviària, gràcies en part a algunes aportacions 
econòmiques dels veïns.

El Pla Comarcal 1953 va qualificar el barri de “ciutat 
jardí semi extensiva”, que en combinació amb la gran 
onada migratòria obrera dels anys 50 i 60, va 
propiciar un augment significatiu de les vendes de 
parcel·les, d’edificacions d’autoconstrucció i 
incrementant considerablement la població.

El 1972, es calcula que ja hi havia unes 900 
edificacions, de les quals només 25 gaudien de 
permís legal. El barri no disposava de cap servei. El 
clavegueram es van fer als anys 70, i l’aigua corrent 
es va obtenir gràcies a la pressió veïnal, 
conjuntament amb el barri de Vallbona a mitjans dels 
anys 70. 

El barri de Torre Baró va créixer com un barri d’autoconstrucció 
a la perifèria de la ciutat de Barcelona:

anys 30

anys 40

anys 50 i 60

anys 70
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ANTECEDENTS HISTÒRICS BARRI DE TORRE BARÓ

1956
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ANTECEDENTS HISTÒRICS BARRI DE TORRE BARÓ

1965
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ANTECEDENTS HISTÒRICS BARRI DE TORRE BARÓ

1974
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ANTECEDENTS HISTÒRICS BARRI DE TORRE BARÓ

1992
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ANTECEDENTS HISTÒRICS BARRI DE TORRE BARÓ

2018



11 DE  JUNY 10TORRE BARÓ – SECTOR 3

ESTRUCTURA URBANA BARRI DE TORRE BARÓ

• Es configura en cinc nuclis ben diferenciats (alguns desconnectats 
entre ells), a causa de les condicions topogràfiques. Forts 
pendents i amb vials sinuosos i estrets.

Hi ha una gran diferència de cota entre la part baixa i l’alta (175m). 

• Els teixits se situen majoritàriament en la basant solell.

• Les fortes pendents dificulten l’accessibilitat (a peu) i la mobilitat 
(transport públic i privat) principalment en els teixits situats en 
cotes altes.

• Una xarxa viària poc jerarquitzada, on la majoria de carrers són de 
doble direcció i amplades reduïdes.

• Els serveis, equipaments i espais lliures amb ús social s’acumulen 
a la zona baixa del barri i en manquen a les cotes altes del barri, 
ja que no s’han desenvolupat algunes de les reserves previstes 
pel planejament vigent. 

Actualment, el barri de Torre Baró:
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ESTRUCTURA URBANA BARRI DE TORRE BARÓ

cota +50

cota +225

cota +113

• Teixits discontinus

• 5 nuclis diferenciats i desconnectats

• Acumulació de serveis i 
equipaments a la zona baixa 
del barri

• Problemes d'accessibilitat i mobilitat

TEIXITS

ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS

ESTRUCTURA VIÀRIA I MOBILITAT

• Manca d’espais lliures amb 
ús social

• Grans desnivells. Problemes 
d'accessibilitat 

• Infrahabitatges

cota mitjacota alta cota baixa
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ANTECEDENTS URBANÍSTICS BARRI DE TORRE BARÓ

1976 Pla General Metropolità

1985 PERI de Torre Baró

• Reformula el model de barri definit pel PERI de 1985, creant una nova àrea de 
centralitat a la cota baixa del barri

• En relació als habitatges manté algunes de les afectacions de sistemes i el concepte 
d’edificacions no recuperables

2010 DECRET 146/2010, PARC NATURAL SERRA COLLSEROLA

33
an

ys

2018 PEPNAT i MPGM (En redacció)

• Manté essencialment l’estructura de zones i sistemes definit pel PGM, però ajustant-lo
a la realitat existent.

• Es vol rehabilitar el barri a través d’operacions puntuals de buidat de parcel·les,
reallotjament dels habitants - Concepte d’edificacions no recuperables

• Qualifica amb la clau 16. Renovació urbana de rehabilitació, a desenvolupar
posteriorment mitjançant un Pla Especial de Reforma Interior

2003 MPGM a l’àmbit del barri de Torre Baró

• Delimita l’àrea funcional del Parc – Certes directrius
• Inclou de Torre Baró dins de l’àmbit funcional
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MODEL PREVIST PER LA MPGM 2003 BARRI DE TORRE BARÓ

• Tendir a un model més concentrat i sostenible, 
físicament i socialment.

• Redistribuir la densitat dels habitatges sobre el 
territori. Es defineixen 4 àrees d’intensitat 
diferenciada.

• Construir nous habitatges amb coherència amb la 
topografia, i concentrant la nova edificació en 
àrees que disposin de centralitat, accessibilitat al 
transport públic i serveis urbans. 

• Millorar la connectivitat amb el seu entorn 
immediat, situant els equipaments de manera que 
ajudin a unir diferents àmbits del barri. 

• Donar millors condicions d’accessibilitat i 
habitabilitat als habitatges.

• Garantir nous habitatges de protecció pública al 
mateix barri pel reallotjament dels afectats 
urbanístics.

• Potenciar el barri com a porta d’accés a 
Collserola.

Reformula el model de barri definit pel PERI 1985, creant una nova 
centralitat a la cota baixa del barri, facilitant la concentració i cohesió del barri 
al seu entorn, on es preveien dues noves infraestructures de connexió, el metro 
i el pont del Congost per sobre de les autopistes. 

Els objectius concrets són:
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MODEL PREVIST PER LA MPGM 2003 BARRI DE TORRE BARÓ

4 àrees d’intensitat diferenciada

Sector 1
• Es preveu major intensitat i densitat.

• Nova àrea de centralitat, on se situa el
comerç, els serveis i els equipaments

Sector 2
• Intensitat edificatòria global del PERI

• Edificació recolzada sobre els vials
estructuradors

Sector 3
• Densitat i urbanització menor que als

sectors 1 i 2

• Potenciar la recuperació del sistema
d’espais lliures, sense possibilitat de
potenciar d’incrementar l’actual nombre
de parcel·les edificades

Sector 4
• Reordenar-lo volumètricament per la

seva proximitat el sector 1, per tal
d’optimitzar el rendiment del sòl

Sector 2
Sector 3 ⌂

⌂ ⌂
⌂

⌂ ⌂

⌂ ⌂ ⌂ ⌂

⌂ ⌂ ⌂

SECTORS

Sector 4
⌂⌂⌂

Sector 1
⌂⌂⌂⌂
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TEIXITS

ESTRUCTURA VIÀRIA I 
MOBILITAT

• Afectació d’habitatges

• Densificació de la resta de teixits

• Problemes d'accessibilitat 

ESPAIS LLIURES I 
EQUIPAMENTS

• Acumulació de serveis i 
equipaments a la zona 
baixa del barri

• Manca d’espais lliures 
amb ús social

• Reserves d’equipaments 
en terrenys amb grans 
desnivells

• Nou esquema viari

• Reserves viàries difícilment 
realitzables degut a la gran 
diferència de cota a salvar

• Extinció al llarg del temps 
• Reallotjaments

MODEL PREVIST PER LA MPGM 2003 BARRI DE TORRE BARÓ
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MODEL PREVIST PER LA MPGM 2003 SECTOR 3

Sector 3
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LA MPGM 2003 respecte al sector 3, preveu les següents accions:

• Una intensitat edificatòria menor que en els altres sectors

• Mantenir les afectacions de sistemes previstes al PERI 

• Qualificar amb la clau 17/6 els solars no edificats en clau 16 pel PERI 

• Qualificar de zona 16*, amb les limitacions següents:

- L'habitatge existent no es podrà enderrocar per a construir un de nou, però 
sí que es pot ampliar, reformar el volum actual

- No es podrà alterar la parcel·lació existent

• Els habitatges que el PMU-Sector 3 identifiqui com a "no recuperable" seran 
qualificats amb la clau 17/6

• Contempla el reallotjament dels veïns a altres parts del barri

Desincentivar la renovació, millora o manteniment dels habitatges, i la reducció 
de la massa crítica (població) pot dificultar la justificació en promoure inversions 

en la millora de la urbanització i dels serveis per part  l’Administració 

MODEL PREVIST PER LA MPGM 2003 SECTOR 3

què pot generar aquest model?
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Respectuós amb el parc de Collserola:

 Creant un teixit residencial en coherència amb l’entorn i amb la seva 
realitat física.

 Definint espais verds de transició amb Collserola, potenciant el parc de 
Font d’en Magues com a porta d’accés.

 Compactant el teixit existent, mantenint un equilibri poblacional amb 
suficient massa crítica per a la sostenibilitat de les noves dotacions 
(espais lliures i equipaments).

 Garantint una bona accessibilitat amb una xarxa viària ben estructurada.

Repensar i definir un NOU MODEL pel sector 3, 
d’acord amb la seva realitat física i social 

NOU MODEL SECTOR 3

com serà?
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