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MESURA DE GOVERN DE PETICIÓ DE REVISIÓ DEL CATÀLEG D’EDIFICIS
HISTÒRICS-ARTÍSTICS UBICATS AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI
Albert Batlle Bastardas, en la seva qualitat de regidor del Districte de Sarrià - Sant
Gervasi, EXPOSO:
- La Llei catalana 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, té per objecte la
protecció, la conservació, l’acreixement, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni
cultural català, integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la
cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic,
paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i
una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser
transmesos en les millors condicions a les generacions futures, i defineix les competències
i el marc legislatiu municipal.
- L’any 2000 s’aprovaren els 10 plans especials de patrimoni i catàleg de cada un dels deu
districtes de la ciutat, amb l’objectiu d’acomplir les accions d’identificació, catalogació,
protecció, intervenció i difusió del patrimoni de la ciutat.
- Arran de l’aprovació de la Mesura de Govern 2015-2019 Barcelona, Arquitectura, Ciutat i
Patrimoni per part del govern de l’Ajuntament de Barcelona, fou creada la Direcció
d’Arquitectura Urbana i Patrimoni municipal, que contenia cinc línies d’acció proposades,
que passaven per considerar la qualitat arquitectònica com a factor de ciutat, elaborar
estudis de paisatge de 10 districtes singulars, ampliar les eines de coneixement i difusió,
incentivar la rehabilitació arquitectònica i paisatgística, i promoure l’accés obert a la cultura.
- Davant del crit d’alerta a causa de les noves sensibilitats envers la protecció del patrimoni
així com una possible obsolescència de les eines per la seva vetlla que ja apuntava el
Llibre Blanc de Patrimoni, s’ha dut a terme a nivell de ciutat una tasca de reflexió per tal
d’analitzar i redirigir els mecanismes de protecció, amb l’objectiu de definir un nou Relat de
Patrimoni basat en termes que li són clarament vinculants com la sostenibilitat o el paisatge
urbà i mirar de trobar nous paradigmes i instruments més coherents amb la nova cultura
urbana, i, a dia d’avui, hom considera que el Catàleg comença a ser obsolet, ja que no
respon als requeriments actuals, la qual cosa produeix una sèrie de problemàtiques com
poden ser:
1. S’ha generat una nova sensibilitat entorn el patrimoni, i la ciutadania defensa elements i
valors més enllà del que està al Pla Especial del Catàleg i que tenen a veure amb nous
conceptes de memòria col·lectiva, paisatge urbà, atmosfera o context.
2. El Pla Especial del Catàleg tant sols protegeix el patrimoni entès en part sota el concepte
de monument, i la sensibilitat sobre el patrimoni no tant sols es limita a l’arquitectura, el
debat no tant sols és urbanístic sinó social, ambiental, cultural, etc.
3. L’esmentada Llei 9/1993 atorga als municipis competències limitades que impedeixen
protegir diversos aspectes com els esmentats anteriorment.
- Es disposa d’un gran volum d’informació patrimonial a nivell municipal però en canvi no hi
ha uns sistemes perquè aquesta estigui a l’abast i sigui consultable per la ciutadania, de
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manera que hom considera fonamental que hi hagi una societat ben informada i amb
mitjans digitals òptims.
- El Pla Especial del Catàleg té un rang molt menor al Pla General Metropolità de l’any
1976 vigent, i això genera contradiccions que afecten directament a la nova sensibilitat
urbana, de manera que hom considera que el nou Pla hauria de recollir mesures més
curoses pel que fa als temes de la transformació de la ciutat, tota vegada que el Pla actual
està redactat en base a la informació que era accessible sobre el patrimoni del moment,
però caldria accedir a la informació real existent i, per tant, obrir els canals de coneixement.
- Per tot això, s’ha encarregat a la Direcció d’Arquitectura Urbana i Patrimoni municipal una
possible revisió del Catàleg, per poder fer el canvi de paradigma envers el concepte de
patrimoni, i que hauria de poder influir o directament transformar la manera de fer ciutat que
tenim a Barcelona, essent l’objectiu final l’impuls de la rehabilitació com a paradigma en
front de la obra nova, i, especialment, s’està treballant amb els 10 districtes de la ciutat les
diverses peticions que tenen de cara a la revisió del Catàleg per fer una modificació del Pla
especial actual incorporant aquestes noves sensibilitats.
- Així mateix, des de l’Ajuntament ja s’està treballant amb la presentació d’una nova Mesura
de Govern (MdG), amb l’objectiu d’establir proteccions patrimonials globals a partir de
diferents instruments legals (plans urbanístics i/o catàlegs) que permetin protegir un ampli
ventall de tipologies arquitectòniques, ambientals, històriques i culturals tot recollint el
concepte de la sostenibilitat constructiva.
- Pel que fa a l’àmbit del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, una vegada restin elaborats els
estudis i les valoracions prèvies, s’estima adient formular la proposta d’incorporació en
aquesta futura Mesura de Govern (MdG) municipal, la revisió i la inclusió dins del
Pla especial del catàleg de patrimoni històric artístic i arquitectònic actual de la ciutat de
Barcelona, de les finques i edificacions que es consideri tinguin aquest caràcter i que, per
tant, haurien d’estar incloses en dit Catàleg.
Pels motius exposats anteriorment, d’acord amb allò que estableixen els articles 63.2 del
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona (ROM), i 23.1.m) del
Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte (RIOFD), presento la
MESURA DE GOVERN següent, per a la seva inclusió, si escau, dins la part informativa de
l’ordre del dia del Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi de 13 d’octubre de
2021: Instar a l’Àrea d’Ecologia Urbana municipal l’impuls de la revisió del
Pla especial del catàleg de patrimoni històric artístic i arquitectònic actual de la ciutat
de Barcelona, per tal d’incorporar aquelles finques i edificacions del Districte de
Sarrià - Sant Gervasi que, d’acord amb els estudis i valoracions pràvies, en resulti
oportuna la seva inclusió.
Barcelona, 7 d’octubre de 2021
El regidor del Districte

Albert Batlle Bastardas

