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1. INTRODUCCIÓ
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excelꞏlència del
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials.
L’excelꞏlència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en
el que es prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el
manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn;
l’optimització de recursos energètics per assolir, un grau desitjable d’autosuficiència;
l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes tecnològics i de
comunicació quan sigui convenient.

2. OBJECTE
L’objecte del concurs es designar l’equip elaborarà la definició del projecte d’ordenació del
conjunt de la Model segons les directrius del Pla Director de 2019 i la definició del projecte
d’urbanització dels espais lliures de l’àmbit.
Es tracta d’un concurs a dues voltes, a la primera volta se seleccionaran 6 equips. Aquests, en
segona volta hauran de fer una proposta que descrigui el seu posicionament davant de
l’ordenació i distribució d’usos i programes, els criteris d’intervenció en el patrimoni i la
urbanització de l’espai lliure.
Els panells i memòria que s’entreguin hauran de contenir la informació gràfica i escrita suficient,
que permeti visualitzar la proposta, així com explicar que es recullen els criteris del present plec
i les directrius del Pla Director del 2019.
L’objectiu del projecte d’ordenació del conjunt de la Model és definir com serà la futura
transformació de l’edifici integrant els criteris establerts al Pla Director del 2019 en quant a:
- Manteniment de l’essència de la Model , pel que fa al patrimoni i la memòria
- Creació un nou pulmó verd per a l’Eixample i per tota la ciutat
- Conversió d’un recinte tancat i opac en un espai obert i amb usos de ciutat
- Situació dels equipaments compromesos i el màxim d’habitatge públic possible

3. ESTAT ACTUAL.
Situació i emplaçament
El recinte de l’antiga presó Model està situat entre els carrers Rosselló, Entença, Provença i
Nicaragua al districte de l’Eixample.
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Antecedents històrics
L’edifici penitenciari de la Model va ser projectat per Josep Domènech Estapà en colꞏlaboració
amb Salvador Vinyals. El projecte no va estar llest fins el juliol de 1886 i la construcció va
començar a l’octubre de 1887. L’obra no s’acabaria fins el 1904, després de 13 anys des de l’inici
de l’encàrrec.
La nova presó de Barcelona havia de substituir a l’existent, situada gairebé al final de la Ronda
de Sant Pau, en el carrer Amàlia, a prop de l’avinguda del Paralꞏlel, i naixia segons els seus
promotors, com a resultat de la incorporació de noves idees i valors. El lema o divisa de Junta
de Construcció, In Severitate Humanitas, ja indicava la intenció d’harmonitzar l’aplicació exigent
de la llei processal amb un tracte més humanitari amb els presos, aspirant així a que el sistema
penitenciari experimentés un progrés moral de veritat.
En el projecte original, l’edifici panòptic, amb els sis braços i l’espai central, es dedicava a la
detenció preventiva però a partir d’un moment sense precisar es va convertir en penitenciaria.
Les bones intencions inicials d’allotjar un pres per celꞏla van decaure a l’haver d’allotjar cada
vegada més interns degut a l’augment lineal de la població. Les celꞏles van passar a allotjar
quatre presos per unitat, els mobles de la capella alveolar es van desmuntar i l’edifici va començar
a degradar-se materialment i ambientalment.
Durant la Guerra Civil, la presó va allotjar molts presoners polítics i sindicals contraris al bàndol
franquista, provocant que es quadrupliqués la capacitat òptima d'interns. Juntament amb el
castell de Montjuïc, el penal es va convertir en el símbol de l'opressió franquista a Catalunya. Les
condicions dels reclusos eren deplorables a causa, sobretot, de l'amuntegament i la mala
alimentació. Els afusellaments eren una constant i els reclusos van crear una resistència
organitzada des de la CNT i la FAI.
A mesura que passaven els anys el perfil de la majoria dels presoners va passar a ser de
delinqüents comuns. Va acabar el somni de la possible caiguda del règim franquista, que no
només no havia caigut, sinó que s'estava consolidant. La propaganda subversiva i les vagues de
fam van anar disminuint considerablement.
Al llarg dels anys, grups de ciutadans i ciutadanes vinculats a opcions polítiques diverses han
demanat el tancament de la presó Model. Les raons del rebuig es fonamentaven tant en la realitat
penitenciària i el règim de funcionament de l’establiment com en la necessitat de l’espai per a
usos distints.
La promesa de clausurar la presó es remunta al 1976. El març del 2015, en el moment en que
es signa el conveni entre ajuntament i generalitat, es van enderrocar les edificacions situades a
la cantonada dels carrers de Rosselló amb el carrer d’Entença i es va alliberar aquest espai a
l’ús públic. És exactament en aquest lloc on ara, un cop tancada la presó, s’han ubicat els mòduls
provisionals d’una escola llargament reivindicada pel veïnat.
Des del maig del 2016, la mobilització veïnal “Fem nostre l’espai de la Model” lluita per obrir un
procés participatiu per decidir els futurs usos de l’edifici.
Finalment, la presó Model va tancar definitivament el dia 8 de juny de 2017, justament el dia
abans del 113è aniversari de la seva inauguració. Els 929 reclusos el febrer de 2017 es van
traslladar, per fases, a diferents centres penitenciaris.
El tancament de la presó Model i la recuperació d’aquest espai singular per a la ciutat i per a l’ús
ciutadà representa una oportunitat única per a Barcelona. Una oportunitat de regeneració urbana
que convertirà un recinte opac, que ha irradiat la seva condició a l’entorn immediat, en un lloc
singular que generarà vida al seu voltant.
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Context urbà immediat
La presó Model, situada en el moment de la seva concepció en els límits de la ciutat, en el punt
mig entre els nuclis antics de l’Esquerra de l’Eixample, Hostafrancs i Les Corts, va anar quedant
engolida al llarg del s XX pel teixit urbà dens i continu. De seguida es va fer patent la
incompatibilitat de l’ús penitenciari amb l’ús residencial, donant peu a les demandes veïnals de
que la presó Model havia de ser traslladada cap a un altre entorn més adient.
El Pla General de 1976 va donar forma a aquesta expectativa deixant les dues illes com a una
reserva de verd i d’equipaments. A finals dels anys 80 es defineix a l’entorn proper de la model
l’àrea de nova centralitat del carrer Tarragona, amb un increment de l’activitat terciària en relació
a l’estació de Sants i el, aleshores nou parc de l’Escorxador.
L’any 2001 es va redactar la Modificació de PGM per a les 3 presons (Trinitat – Vella, Wad Ras
i La Model). Per tal de fer viable l’operació en els tres emplaçaments, i amb l’objectiu de ser un
motor per a la regeneració dels tres entorns urbans, es redistribueix l’aprofitament urbanístic i el
verd entre els tres emplaçaments. És en aquest moment que a l’àmbit ocupat per la presó Model,
s’incrementa el sostre d’activitat terciària i equipament, i disminueix el sòl destinat a verd.
L’equilibri de zones i sistemes queda garantit de forma global en els tres àmbits.
Al llarg de tots aquests anys, malgrat no s’ha executat el planejament previst, el barri s’ha anat
densificant, com la resta de la ciutat. Avui, el barri de l’Esquerra de l’Eixample compta amb una
densitat de 434, 9 habitants per Ha, molt per sobre de la densitat de Barcelona que és de 158,7
hab/Ha. Podríem pensar que és una xifra lògica si tenim en compte que és una mitja que inclou
els espais verds com Collserola o Montjuic. Però si mirem la densitat neta, és a dir, el nombre
d’habitants per Ha dedicada a ús residencial, la densitat es manté molt per sobre: a l’Esquerra
de l’Eixample hi ha una densitat neta de 891 hab/Ha, davant de la mitja de Barcelona de 625,8
hab/Ha.
Recuperar l’espai públic passa per replantejar-se la mobilitat a la ciutat. L’organització de la ciutat
en Superilles, integrant els sistemes preexistents i superposant les diferents xarxes, obre la porta
a repensar l’espai públic la relació amb el verd urbà i les seves funcions, millorant la salut i la
qualitat de vida dels seus ciutadans.

Esquema superilles
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L’entorn de La Model és un entorn dens, on l’espai públic està hiperdemandat i on qualsevol
oportunitat per introduir espai lliure és prioritària.
Sota l’aparent isotropia de l’Eixample destaca l’eix cívic de Rosselló, que relliga grans
equipaments com el Clínic i l’Escola Industrial fins arribar a l’Estació de Sants, passant per espais
verds com l’interior d’illa de Beatriu de Pinós–Malany, els jardins de Montserrat i l’avinguda
Tarradellas. Amb l’aplicació del Programa Superilles, aquest podria ser un eix a pacificar i
potenciar amb una important connectivitat territorial a nivell de vianants i de verd. L’altre eix clau
és el doble eix format pels carrers Vilamarí i Llançà - Nicaragua, que estableix la relació amb el
parc de Joan Miró a través dels Jardins de Safo, passant per Av Roma.
La reconversió de l’Avinguda de Roma en un gran parc urbà és un dels projectes derivats de
l’organització de la ciutat en Superilles, i una de les oportunitats de tenir un espai verd i ple de
vida al centre de la ciutat. Es tracta d’un eix que connecta el centre de la ciutat amb l’estació de
Sants fins a Hospitalet, passant pels Jardins de l’Espanya Industrial, el Pg. de Sant Antoni, i
l’espai públic recuperat del calaix de Sants.
A l’entorn de la Model hi ha pendents diferents projectes de renovació urbana com l’entorn de
l’estació de Sants, amb l’ampliació de l’estació i la transformació urbanística de l’entorn, que
implicarà la restauració i integració de la plaça dels Països Catalans, o l’espai de Germanetes,
on es preveu un altre centre d’equipaments i espai verd. A l’entorn proper trobem altres peces
que poden esdevenir claus en el futur de la ciutat com són el Clínic i l’Escola Industrial.
Totes aquestes actuacions, juntament amb el programa de recuperació d’interiors d’illa de
l’Eixample, poden ajudar a millorar la quantitat i qualitat de l’espai lliure i verd del centre de la
ciutat, tenint en compte que l’entorn de la presó és un dels àmbits senyalats com corredor verd
metropolità, a mig camí entre Montjuic i Collserola, passant pel parc del Turó Parc.

Descripció de l’edifici
El conjunt penitenciari ocupa dues illes de l’Eixample i s’organitza en quatre edificis principals
articulats de forma simètrica al llarg de l’eix longitudinal del solar, es a dir, el paralꞏlel a la línia de
costa.

Fig. 1 Esquema estat actual de l’edifici
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El primer, amb façana al carrer Entença, es troba l’edifici d’administració (fig. 1) que s’organitza
al voltant d’un pati. Els usos en planta baixa es destinen a l’Administració i serveis comuns (cuina,
magatzem, etc.). A les plantes superiors hi ha els habitatges del director, del metge, del capellà,
de l’administrador i dels habitatges dels funcionaris. A partir d’aquest primer edifici es pot
ingressar al conjunt de la presó, travessant un vestíbul que comunica el carrer Entença amb el
pati.
El segon edifici, l’accés de jutges i advocats (fig. 1), amb forma de T es fa servir en planta baixa
com a locutori dels presos comuns celꞏles de presos polítics, sales de declaracions i sales de
visites. Les plantes superiors es destinen a altres serveis auxiliars.
El tercer edifici, panòptic i galeries (fig. 1), designat com a Presó Preventiva, és el que conté la
majoria de celꞏles. L’edifici posseeix la forma característica obtinguda per la intersecció de tres
cossos longitudinals que produeix una figura estrellada de sis braços o galeries. En el centre,
punt d’intersecció de les galeries, s’eleva un cos de planta central cobert amb una cúpula, espai
destinat originalment església i a l’escola. Els arquitectes del projecte anomenen aquest cos com
Capella Alveolar i condensa de manera simbòlica la pretensió regenerativa de la institució. L’eix
vertical d’aquest espai coincideix precisament amb el centre geomètric del conjunt del solar.
L’edifici central i els sis braços dibuixen el característic esquema del panòptic, on des del centre
es podia establir un control visual dels braços de les celꞏles i dels patis que queden entre ells.
Els interns quedaven en aquest espai central classificats en alvèols de manera que cada braç o
galeria corresponia a un sector de seients i cada plaça consistia en un armari-pupitre que impedia
la comunicació, segons el sistema assajat en les presons de Brusselꞏles i Lovaina. Des d’aquest
espai els presos podien accedir, per una galeria situada en l’eix de simetria del conjunt, a l’edifici
de locutoris.

Fig. 2 Secció d’una galeria tipus. Estat actual

La secció transversal dels braços de celꞏles es composa de tres crugies d’aproximadament 5
metres d’amplada (fig. 2). La central, d’ alçada lliure, esdevé un carrer cobert on aboquen els
pisos de celꞏles de les crugies laterals, a través d’uns corredors volats. Sota la coberta a dues
aigües, el carrer està rematat per un fals sostre de volta de canó que queda interromput per la
presència de tres claraboies en els braços llargs, dos en els mitjans i una els curts. A més
d’aquesta llum zenital els espais centrals de les galeries reben llum des dels finestrals oberts en
el tester exterior, mentre que desemboquen per l’altre tester en l’espai central descrit. Els vèrtex
de l’hexàgon que dibuixa la figura de la planta central estan aixamfranats, de manera que en els
vèrtex s’obren finestres sobre els patis, convertint la figura de la planta central en un dodecàgon.
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Aquests costats es corresponen amb les dotze columnes de foneria interiors que suporten el
tambor emergent i la cúpula. A més dels finestrals oberts sobre els patis, l’espai central queda
ilꞏluminat per uns altres sis que s’obren en el tambor en correspondència amb l’eix de les galeries.
Entre tots els edificis que formen el conjunt de la Model aquest darrer és el que esta més ben
caracteritzat i el que posseeix més interès espacial i tipològic.
El quart i últim edifici, l’anomenat edifici tallers 1 i 2 (fig. 1), es composa per dos volums paralꞏlels
i ocupa el fons del solar amb tota l’amplada del recinte. Les plantes pis del volum més llarg es
destina a les celꞏles per a homes (joves a un costat i adults a l’altre) i les del volum més curt a
les celꞏles de les dones, de manera que aquests tres grups es corresponen en la planta baixa
amb els seus tallers respectius. Aquest edifici es va projectar i construir amb tres plantes d’alçada
i contenia 350 celꞏles de menor superfície que les de la presó preventiva instalꞏlada en el
panòptic.
Dins el recinte general de la doble illa el projecte defineix dos espais: un que inclou l’edifici
d’administració i de serveis generals i la resta d’edificis que queden delimitats pel camí de ronda
o fossar de seguretat. Es distingeixen així dos àrees: la de relació de la presó amb l’exterior i la
ciutat i la que conforma el mon dels interns, que queda doblement fortificada.
El conjunt penitenciari es completa amb una sèrie de patis entre els braços, subdividits radialment
per tàpies, cada un amb un petit porxo i vigilats de d’un observatori situat en el centre. Així els
presos poden sortir de les celꞏles i tallers i entrar en contacte amb l’aire lliure.
La celꞏla tipus, com a unitat bàsica del projecte, va ser estudiada amb atenció per complir les
condicions de seguretat i de confort ascètic que es considerava digne a l’època. Cada celꞏla havia
d’allotjar a un únic presidiari i estava dotada d’equip sanitari i el mobiliari adequat. Les mesures
interiors de 2,40 metre d’amplada per 4 metres de profunditat donen una superfície útil de 9,60
m2. El sostre és en forma de volta, amb una alçada al voltant de 3,27 metres. Cada celꞏla compta
amb una finestra d’un metre d’amplada per 0,80 metres d’alçada.

4. PLANEJAMENT
El planejament urbanístic vigent és la modificació del PGM, aprovada l’any 2001 juntament amb
el Pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic i el Catàleg del Districte de l’Eixample de
l’any 2000, tot i que el 20 de març de 2019 es va aprovar inicialment la MPGM per a la
transformació de la Model. Des del 1976, els plans que han anat determinant els espais i les
condicions per a la Model són els següents:







Pla general metropolità 1976
Pla especial de protecció de patrimoni, 14 de Juny de 2000
Modificació del PGM per els solars ocupats per les 3 presons 2001, 30 d’octubre de 2001
Pla director del 2009
Mesura de govern, 2 de novembre de 2017
MPGM per a la transformació de la Model, Aprovació incial, 20 de març de 2019

Amb plena possessió dels terrenys per part de l’Ajuntament de Barcelona es desenvolupa la
Mesura de Govern de la Model que fixa quatre grans objectius respecte de l’àmbit de la Model.
-

-

La possibilitat d’establir nous mecanismes d’intervenció i preservació patrimonial que
facin compatibles la posada en valor d’aquells elements arquitectònics i històrics més
significatius així com la memòria colꞏlectiva de l’antiga presó
L’obtenció i concreció d’un gran parc urbà atesa la necessitat de zona verda dins el teixit
urbà de l’Eixample
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-

-

Aconseguir habitatge públic amb la transformació de l’ús terciari/hoteler en habitatge. Es
podria arribar a disposar de 12.000m2 de sostre residencial, fet que permetria construir
aproximadament 150 habitatges públics de lloguer assequible en un entorn molt
necessitat d’aquesta oferta.
Donar resposta a la demanda de disposar de nous equipaments coherents amb les
necessitats actuals.

Per tal de desenvolupar aquests objectius, el primer semestre de 2018 es va fer un procés
participatiu segons el nou Reglament de participació ciutadana on unes 500 persones van
consensuar i fixar els principals criteris per la transformació de la Model.
Aquests criteris han estat recollits al Pla Director de la Model 2019 i a la MPGM per a la
transformació de la Model que es va aprovar inicialment el 20 de març de 2019.
El present concurs prendrà com a base els criteris establers a la MPGM per a la transformació
de la Model de 2019 amb la voluntat d’incorporar els criteris resultants del concurs per a la seva
aprovació definitiva.
Planejament vigent ( 2001)

6a: 14.025 m2
7b: 9.196 m2
18: 4.435 m2
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MPGM per a la transformació de la Model (A.I. 20 de març de 2019)

5. ESTUDIS PREVIS
Durant una fase prèvia a aquesta licitació, s’han encarregat una sèrie d’estudis i anàlisis amb la
finalitat de conèixer l’estat general del conjunt d’edificis, entre d’altres:
-

Estudi històric-arquitectònic i valoració patrimonial

-

Anàlisi de patologies de la presó model

-

Estudi de transformació de panòptics

-

Projecte de documentació fotogramètrica

-

Aixecament topogràfic dels espais exteriors

-

Reportatge Fotogràfic

Aquests documents es lliuraran a la segona fase del concurs i durant la redacció del projecte
objecte d’aquest concurs, tal i com es detalla en el Plec Administratiu.
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6. CRITERIS D’INTERVENCIÓ DEL PROJECTE
0-Objectius principals del projecte
1-Condicionants d’ intervenció al patrimoni i preservació de la memòria
2-Condicionants relacionats amb el verd i l’espai públic
3- Condicionants relacionats amb el programa
0- Objectius principals del projecte:
L’objectiu del Projecte d’ordenació del conjunt de la Model, és definir com serà la futura
transformació de l’edifici de La Model integrant els criteris establerts en el Pla Director 2019.
Els objectius principals són els següents:
- Mantenir l’essència de La Model, pel que fa al patrimoni i a la memòria
- Crear un nou pulmó verd per a l’Eixample i per tota la ciutat
- Convertir un recinte tancat i opac en un espai obert i amb usos de ciutat
- Situar els equipaments compromesos i el màxim d’habitatge públic possible

1- Els condicionants relacionats amb la protecció del Patrimoni i preservació de la
memòria
La Model entesa com a conjunt.
La model sempre ha funcionat com un conjunt d’edificis relacionats entre sí (fig.3), més enllà de
la singularitat de l’edifici panòptic (A)
El fet de preservar l’edifici d’Administració o del carrer Entença (B) i l’edifici Tallers o del carrer
Nicaragua (C), juntament amb l’edifici panòptic (A) és la oportunitat per posar en valor aquesta
idea de conjunt.
La proposta doncs ha de respectar i integrar aquesta idea de conjunt, reforçada pel recorregut
d’accés original per ser l’únic que relaciona les 3 peces originals del conjunt.

Fig. 3 Esquema del conjunt d’edificis de La Model
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Criteris d’intervenció a l’edifici panòptic (A)
La conservació de la condició panòptica és el condicionant a partir del qual s’han de desenvolupar
les propostes de transformació de l’edifici panòptic.
La condició panòptica de l’edifici en forma d’estrella es defineix per la relació visual i funcional
que s’estableix entre els corredors de les galeries (fig 4) i el cos poligonal central de l’edifici.
Per tant, el corredor de la galeria és l’element mínim a preservar per tal de mantenir l’essència
de la condició panòptica, però amb la voluntat de mantenir el màxim d’elements possibles.
Per tal de construir o definir aquest buit es poden preservar diferents elements de l’estructura
existent, fent els ajustos estructurals necessaris.
El conjunt d’espais preservats (corredors de les galeries + cos poligonal central) ha de ser
l’element vertebrador al voltant del qual es disposen i es relacionen les diferents parts del
programa, ja siguin equipaments o parc, adquirint la condició de passatges públics i plaça
coberta.

Fig.4 Els corredors de les galeries. Espai mínim a preservar
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A continuació, s’indiquen criteris generals per a cadascun dels edificios històrics a
conservar/transformar:
A. Respecte l’edifici panòptic.
‐ Manteniment del cos poligonal central recuperant els seus elements i espais originals.
‐ Manteniment de la 4a galeria, destinada majoritàriament a espai memorial,
recuperarant els seus elements i espais originals.
‐ Es preservaran les característiques tipològiques de les sis galeries radials.
Concretament es mantindrà la relació visual i funcional entre els corredors de les
galeries i el cos poligonal central.
‐ El corredor de la galeria és l’element mínim a preservar per tal de mantenir l’essència
de la condició panòptica, però amb la voluntat de mantenir el màxim d’elements
possibles.
B. Respecte a l’edifici administratiu del carrer Entença:
‐ Caldrà conservar l’edifici fent les modificacions necessàries per adaptar-les al seu nou
ús.
C. Respecte a l’edifici Tallers del carrer Nicaragua:
‐ Serà objecte de preservació tipològica. La seva façana podrà ser adaptada, i el seu
interior modificat en el que sigui necessari per adequar-lo als nous usos.
‐ S’accepta la remunta sobre el cos edificat.
‐ El cos intermedi entre l’edifici Tallers 1 (volum carrer Nicaragua) i 2 (volum interior)
no caldrà que sigui preservat.
D. Respecte a altres elements arquitectònics:
La Model conté un seguit d’elements arquitectònics que cal incorporar al projecte
entenent-los en el seu context i no de manera aïllada, en forma de traces, elements
puntuals o fragments. Aquests elements són:
‐ Es preservaran les encavallades en forma “d’ala de mosca” de l’antic geriàtric, tot i
que aquestes podran ser reubicades en un altre emplaçament i podran tenir un ús
diferent.
‐ Encavallades, passadís central i cancelꞏles de l’edifici d’accés
‐ Mur perimetral, camí de ronda i torres de vigilància
‐ Altres elements a criteri del projectista

E. Enderrocar totes les construccions annexes sense entitat patrimonial i de cronologia
contemporània

12

2- Els condicionants relacionats amb el verd i l’espai públic
El panòptic entès com a espai públic
La manera més adequada de dignificar aquest edifici és transformar un edifici històricament
tancat i opac en un espai obert per la ciutat. En aquest sentit es proposa la transformació dels
corredors en passatges públics.
Els nous passatges convergeixen en el cos central poligonal del panòptic que esdevindrà una
plaça pública coberta i polivalent.
Mereix especial atenció el recorregut d’accés original a la presó per ser l’únic que relaciona les
tres peces principals del conjunt. Travessa el pati de l’Edifici d’Entença, passa per el cos central
del panòptic i arriba fins l’edifici de tallers. No es tracta d’un eix construït sinó d’una successió
d’espais que cal integrar en la proposta.

Parc compacte i transversal
El futur parc urbà de la model ha de ser el màxim compacte possible i segons estableix el
planejament, ha de tenir un mínim de 14.026m2.
La seva ubicació ve definida per dos condicionants: la vinculació a l’eix pacificat del carrer
Rosselló i la decisió de conservar la quarta galeria com a espai memorial. Per tant son les
galeries cinc i sis les que s’hauran de transformar en estructures permeables compatibles amb
el parc. La resta de galeries es poden transformar si més no en planta baixa per establir relacions
entre els diferents espais lliures.
El tractament de les plantes baixes de les galeries ha d’afavorir permeabilitat entre els diferents
espais en planta baixa ja siguin parc o equipaments.

Fig.5 Continuïtat de l’espai públic
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El projecte dels espais lliures de la model estarà format, tant pel mateix parc com pel sistema de
galeries reconvertides en passatges i l’espai central del cos poligonal del panòptic.
L’espai panòptic, preservat i obert esdevé l’element vertebrador dels diferents equipaments, el
parc i l’entorn urbà.

Tipologies d’espais públics
Tot i la unitat projectual del parc, aquest haurà d’adaptar-se en cada cas per tal de respondre
correctament a les relacions que s’estableixin entre el verd i els diferents equipaments o activitats
que es desenvoluparan en cadascun dels àmbits del parc.
El parc ha de respondre a les característiques dels següents espais:
- Parc naturalitzat, gran massa vegetal unitària i frondosa situada sobre Rosselló
- Jardí terapèutic, vinculat principalment a l’equipament residencial com a espai de descans, i de
contacte amb la natura
- Jardí d’esbarjo, és important entendre el pati de l’escola com una continuació del parc, integrant
la natura en el joc dels infants
- Ordenació Urbana, dotar d’un verd de qualitat, amb voreres amples i passejables els àmbits de
la ordenació que no estan en contacte directe amb el parc

3-Els condicionants relacionats amb el programa
El Pla director 2019 de la Model fa una hipòtesi de distribució del programa funcional en funció
dels criteris definits pel propi pla director i el procés participatiu. D’aquesta hipòtesi de distribució
s’en deriva que hi ha peces del programa que, per les seves particularitats (Institut-Escola, PAV3
i Espai memorial) tenen definida la seva posició.
Hi ha altres parts del programa que són, en canvi més flexibles donada la seva mida menor o la
seva capacitat de fragmentació. Aquestes peces són: Escola bressol, Espai per Joves, Espais
d’economia social i solidària i l’Aula ambiental. Els condicionants de l’equipament residencial i
part de l’habitatge, fan que la colꞏlocació d’aquests pugui arribar a ser intercanviable.

Criteris general d’implantació del programa
-

Distribució del programa funcional en funció de les necessitats de cadascun dels
equipaments i tenint en compte la volumetria final resultant.
Estratègia de conservació del panòptic.
Relació amb el context urbà i relació amb els espais verds.
Afavorir la permeabilitat física i visual en planta baixa estudiant les possibles relacions
entre els diferents programes.
Afavorir i potenciar la possibilitat de compartir alguns espais del programa, per tal de
millorar-ne l’eficiència, optimitzar l’espai i generar sinèrgies entre els diferents
equipaments.
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Programa Funcional
HABITATGE
12.000 m2 (aprox)
VERD
14.026 m2
EQUIPAMENTS
20.350 m2 (aprox)
- Espai Memorial
2.971 m2
- Institut-Escola
5.482 m2
- Escola bressol
985 m2
- Equipament Residencial
3.845 m2
- Pavelló Poliesportiu tipus PAV3
2.500 m2
- Espai per Joves
1.870 m2
- Espais d’economia social i solidària
2.000-3.000m2
- Aula ambiental
150-200 m2
- Espais artístics vinculats a altres equipaments
- Aparcament mínim normatiu

7. ABAST DE LA FEINA
L’encàrrec consisteix en la redacció del Projecte d’ordenació del conjunt de la Model i de
l’Avantprojecte d’urbanització de l’espai lliure de l’àmbit (inclosa valoració econòmica de la
solució).

Contingut del Projecte d’ordenació del conjunt de la Model:
El contingut dels documents a redactar es desenvoluparà a nivell d’estudis previs i contindrà, a
efectes informatius i no limitatius, la següent informació.
-

Memòria justificativa i descriptiva de la solució proposada
Documentació gràfica
Valoració econòmica

Aquesta documentació haurà de tractar, com a mínim, els següents temes:
1. Distribució del programa i volumetria resultant:
Ubicació de tots els equipaments i habitatges
- Definició dels usos de planta baixa, plantes pis, plantes soterranis, planta coberta,
seccions, alçats orientatius i els elements que es consideri per definir el projecte.
- Definició de diferents encaixos possibles segons tipologies d’habitatge
Definició funcional de la planta baixa
- Definició de la relació amb l’entorn urbà
o cotes, accessos des del carrer, possibles tanques, rampes d’aparcament
- Definició de la relació entre els diferents equipaments
o accessos als equipaments
o Optimització programes
o concreció d’espais d’us compartit
o Definició del cos central del panòptic com a espai compartit per diferents
equipaments
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- Definició de la relació dels diferents equipaments amb l’espai públic
o Permeabilitat, connexions, transparències i relacions visuals en plantes
baixes
o Relació interior / passatge / exterior

Definició de les condicions de contorn de cada equipament per a la posterior redacció de
plecs tècnics de concursos / planejaments derivats
Definició de la estratègia de construcció per fases
Disseny estratègia energètica: Sistema de gestió i producció energètica conjunta (si s’escau
segons criteris de Agència Energia), disseny sistemes passius. Criteris per a cada tipus de
programa.
Disseny del sistema d’aprofitament aigües grises i aprofitament aigües pluvials (si s’escau,
segons criteris del responsable Municipal)
Instalꞏlacions: Sistema de distribució de tots els serveis, optimització, reserva d’espais,
escomesa per a cada equipament.
2. Definició dels criteris d’intervenció patrimonial:
Criteris de conservació / intervenció patrimonial de cada programa.
-

Definició de la proposta de conservació de l’espai central panòptic i la quarta galeria
Definició de la proposta d’integració de les galeries amb els diferents programes
Definició de la proposta d’integració de les galeries amb l’espai verd
Definició de la proposta de conservació i canvi d’ús de l’edifici administratiu
Definició de la proposta de conservació i canvi d’ús de l’edifici tallers
Proposta de conservació de traces i/o fragments d’elements originals dins la urbanització
del parc.

Definició de l’estratègia de conservació patrimonial a nivell constructiu i estructural
Definició del catàleg d’elements patrimonials
Definició dels criteris formals d’intervenció a les façanes interiors/exteriors existents i criteris
de composició de les noves façanes a nivell de materials, colors, idea de conjunt.
Definició de criteris de manteniment de la memòria en tot el conjunt
L’entrega d’aquest document es realitzarà en 3 fases:
- La primera fase contindrà la informació necessària per a la distribució definitiva del
programa, estratègia energètica, volumetries resultants, servituds de pas...
- La segona fase desenvoluparà la definició dels criteris d’intervenció patrimonial en relació
amb els equipaments i el parc, així com els criteris generals dels equipaments finalistes per
a la licitació dels concursos de redacció de projectes.
- La tercera fase desenvoluparà els criteris concrets de cada equipament.
Aquest document requerirà d’una supervisió continuada per part de la direcció de Model Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona, on també hi participaran els diferents agents municipals implicats en
el projecte.
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Contingut de l’Avantprojecte d’espais públics de la Model:
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del
Plec per a la Redacció de Projectes d’infraestructures de BIM/SA.

Fig.6 Àmbit de l’avantprojecte d’urbanització

L’àmbit de l’avantprojecte d’urbanització es podrà ajustar en funció del projecte d’ordenació.
El contingut dels documents a redactar durant l’avantprojecte contindrà, a efectes informatius i
no limitatius, la següent informació:
-

Memòria justificativa i descriptiva
Documentació gràfica
Valoració econòmica

Un cop validat l’Avantprojecte pels agents municipals implicats, es podrà contractar i
desenvolupar el Projecte Executiu, que es sotmetrà a la ITP (Informe Tècnic del Projecte).
Documentació a entregar amb el Projecte Executiu:
-

Memòria descriptiva, justificativa, i tècnica
Annexes
Documentació gràfica
Pressupost (amidaments, quadre de preus, justificació de preus, estadística de
partides...)
Plec de condicions tècniques
Documents de sostenibilitat
Estudi de Seguretat i Salut
Memòria Ambiental

L’Ajuntament de Barcelona i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball i les solucions
formals de l’actuació. Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec,
seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés
de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual
que li és d’aplicació.
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir
a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i
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modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca del projectista redactar les corresponents actes
de seguiment de les reunions del projecte.
Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics
establerts en els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. Es donarà compliment
als requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web municipal
www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al projecte.
També, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REP’s (Responsables de l’Espai Públic)
que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar
les solucions que afecten a diversos temes com l’accessibilitat, l’enllumenat, Parcs i Jardins, etc.
Amb la maqueta del projecte executiu i les corresponents separates, cadascun d’aquests REP’s
elaborarà un informe i tots junts conformaran el Informe Tècnic de Projecte (ITP).
Es realitzaran les reunions necessàries amb les Entitats interessades per a presentar les
solucions del projecte. L’adjudicatari haurpa d’assistir i generarà, a més, la documentació
necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte:
powerpoints, resums, esquemes, etc.
El projecte haurà de donar compliment i justificar la nova Instrucció tècnica per a l’aplicació de
criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número
14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015”. La instrucció es pot
descarregar al següent enllaç:
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
El projecte es redactarà segons el plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’infraestuctures
i el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA.
L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament Vigent o en procés d’aprovació, i a la
normativa que li és d’aplicació, i desenvoluparà amb tot detall les prescripcions dels documents
tècnics adjunts al Plec Administratiu del concurs.
L’execució i despeses lligades a les possibles feines d’aixecament de plànols per a complementar
la informació gràfica lliurada correrà a càrrec dels redactors. L’adjudicatari del present encàrrec
haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de verificar la documentació gràfica lliurada.
El projecte executiu preveurà la planificació del manteniment de la urbanització, especialment pel
que fa a les accions i als recursos, per tal que l’òrgan o les entitats responsables en prevegin
aquesta funció. Així mateix es pensarà en la gestió de l’ús dels espais compartits.
Amb l’entrega del projecte executiu s’hauran de lliurar annexats i degudament complimentats el
“Quadre Natura” i el “Quadre de Mètriques” (via telemàtica) facilitats per BIM/SA. Aquests
quadres són necessaris per estudiar diferents indicadors de la ciutat i de les obres que s’hi duen
a terme. Es proporcionarà un codi per accedir-hi i s’omplirà directament el formulari, sense
perjudici de que calgui incorporar el quadre al projecte en paper, si es el cas.
El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra.
Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i
finals favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles alꞏlegacions que s’hagin de
prendre en consideració, com resultat dels tràmits d’Aprovació administrativa (exposició
pública, etc.).
Posteriorment si les obres es duen a terme es contractarà la direcció d’obra.
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