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La tesina que es presenta a continuació té com a temàtica d'investigació indagar sobre el potencial

d’ajuda que a través de les eines SIG es pot aconseguir per tal de millorar, agilitzar i en definitiva

millorar els processos de treball alhora d'abordar la redacció d’un nou planejament urbà o bé, de la

modificació d’un d’existent com és el cas que ens ocupa. 

 

S'ha agafat com a emplaçament per a aplicar aquestes metodologies  el Casc Antic de Sant Andreu

de la ciutat de Barcelona, degut a que recentment el departament d'Urbanisme i Infraestructures de

l' Ajuntament de Barcelona s'ha decidit a portar-hi a terme una reforma de conservació i millora que

afectarà la modificació de l'actual planejament  vigent a la ciutat, el Pla General Metropolità, el marc

normatiu a gran part dels municipis de la regió metropolitana. Aquesta futura reforma del Pla es

coneixerà com a MPGM (Modificació del Pla General Metropolità) en el centre històric de Sant Andreu.

L' objectiu primordial d'aquesta reforma pretén potenciar la conservació i la millora dels valors

específics del casc antic, arran del recent interès de l' Ajuntament de Barcelona per conservar el

caràcter dels centres històrics de la ciutat. Es tracta de la segona modificació del planejament pel que

fa a aquesta temàtica de les zones de casc antic, després de la MPGM del centre històric de Sarrià,

que actualment té un planejament en situació d’aprovació definitiva. S'ha estudiat en deteniment

aquesta passada modificació de Pla per veure quins trets característics s'han tingut en consideració, ja

que en certa manera els objectius per un i altre centre històric són extrapolables: estructura física,

patrimoni construït, conservació dels valors diferencials, vialitat, parcel·lació, directrius urbanístiques,...

 

Aquesta és una tesina que ha aconseguit aportar mitjançant les eines dels Sistemes d'Informació

Geogràfica GIS, alguns resultats molt necessaris per a la reforma de l’actual planejament. S’han

tractat amb especial interès els temes de protecció del patrimoni existent en el teixit, així com la

resolució de les afectacions de Sistemes. També s’han determinat possibles ubicacions per a nous

equipaments necessaris a la zona i finalment s’ha aprofitat la potència de càlcul que ofereixen els

programes per a conèixer el potencial edificatori dels sostres, tant del sostre existent a l’àmbit com del

possible segons el que permet l’actual planejament, tot això detectant possibles noves aplicacions i

utilitats per a entendre i fer més eficient el procés de reconstrucció constant de la ciutat.   
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