
L’arquitectura històrica de Barcelona ha es-
tat lligada tradicionalment a eterns conflictes 
d’interessos entre la seva preservació patri-
monial i la seva afectació urbanística. Con-
flictes que normalment se solucionaven en 
pro d’un suposat progrés i desenvolupament 
de la ciutat, més que no pas vetllant per la 
conservació patrimonial dels edificis. De fet, 
la legislació existent des de mitjan segle XX 
només va servir per inventariar edificis d’in-
terès, però no va ser prou eficaç per a prote-
gir-los d’enderrocs i transformacions, sovint 
arbitràries i només justificades per l’espe-
culació immobiliària, especialment als anys 
setanta. 
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Com protegeix Barcelona el seu patrimoni 
arquitectònic?

La creixent conscienciació social i institucio-
nal en relació al patrimoni, juntament amb el 
traspàs de competències de l’Estat a la Ge-
neralitat de Catalunya, va portar a l’aprovació 
de la Llei del Patrimoni Cultural Català (Llei 
9/1993). Aquell nou marc havia de servir pre-
cisament per a protegir, conservar, investigar, 
difondre i fomentar el patrimoni cultural ca-
talà. A partir de llavors, doncs, el patrimoni 
quedava protegit en tres categories: Bé Cul-
tural d’Interès Nacional (BCIN), Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) i Altres Béns.

A Barcelona, el debat entre conservació 
de patrimoni i desenvolupament urbanístic 
es va intentar resoldre a través dels Plans Es-
pecials de Protecció del Patrimoni Arquitec-
tònic i Catàleg, una normativa aprovada l’any 

01. Llotja de Barcelona, Bé Cultural d’Interès Nacional (A)  
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La legislació existent des de mitjan de 
segle XX no va ser prou eficaç per 

a protegir edificis d’interès 
d’enderrocs i tranformacions.

2000. Aquests plans han servit per a millorar 
la convivència entre els planejaments urba-
nístics i els criteris de conservació dels béns 
catalogats. S’hi fixen quatre nivells de pro-
tecció que recullen i complementen els que 
s’havien establert en la Llei del Patrimoni 
Cultural Català: per ordre d’importància, hi ha 
els béns amb un nivell A (BCIN), els béns de 
nivell B (BCIL), els de nivell C (Bé d’Interès 
Urbanísitic) i els de nivell D (Bé d’Interès Do-
cumental). 

Els Béns Culturals d’Interès Nacional (A) 
són aquells béns, mobles o immobles, més 
rellevants i estan protegits per la Generalitat 
de Catalunya. Han de ser obligatòriament 
conservats pels seus propietaris o titulars, 
privats o públics. A més, aquests n’han de 
facilitar l’estudi a experts, permetre la vi-
sita pública i la seva senyalització. Aquests 
béns no es poden enderrocar ni total ni par-
cialment, excepte si una força major ha fet 
desaparèixer els valors culturals que en van 
motivar la catalogació. En aquest sentit, tota 
intervenció ha d’estar aprovada prèviament 
pel Departament de Cultura i degudament 
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documentada per informes. Les reconstruc-
cions o canvis volumètrics no estan perme-
sos, ni tampoc el seu trasllat. Així doncs, la 
catalogació com a BCIN fa prevaldre les ne-
cessitats de conservació de l’edifici sobre els 
plans urbanístics vigents a la zona on es troba, 
que a més es veu protegida pels entorns de 
protecció que n’impedeixen la transformació 
paisatgística. A Barcelona trobem fins a 109 
exemplars de BCIN, amb edificis destacats 
com les basíliques de Santa Maria del Mar i del 
Pi, màxims exponents del gòtic religiós català; 
o la Llotja de Mar, una obra mestra d’arquitec-
tura civil que abraça els segles XIV i XVIII. 

En segon lloc, els Béns Culturals d’Interès 
Local (B) són elements de gran significació i 
importància per a la ciutat, però no són prou 
rellevants com per elevar-los a la categoria 
A. Aquests elements són elegits per l’Ajun-
tament i han de ser ratificats per la Genera-
litat. Els edificis BCIL són d’obligada conser-
vació i els seus titulars o propietaris n’han 
de permetre la investigació. No poden ser 
enderrocats ni substituïts i tampoc s’hi po-

den fer obres que en transformin l’estructura 
tipològica original. Tanmateix, s’hi poden afe-
gir nous volums, sempre que no es malmeti 
l’edifici original. És interessant remarcar que 
la legislació catalana és la única en tot l’Estat 
Espanyol que recull el concepte de BCIL per a 
patrimoni immoble, ja que la resta d’autono-
mies només contempla l’existència de Bienes 
de Interés Cultural (BIC) i Bienes Inventaria-
dos. Barcelona conserva fins a 1.513 edificis 
BCIL, entre els que podem esmentar la Casa 
Dalmases (Montcada, 23), principal exemple 
de palau urbà d’època barroca; la casa Tarrés 
(Tallers, 45) i el Passatge Bernardí Martore-
ll (Hospital, 99), testimonis de l’arquitectura 
vuitcentista amb façanes ornades de terraco-
ta; o la Casa Josefa Villanueva (Llúria, 80), un 
bon exemplar de modernisme florit. 

Com ja hem avançat, les ordenances 
barcelonines classifiquen allò que la Llei de 
Patrimoni Català considera “Altres Béns” en 
dues altres categories: els Béns d’Interès 
Urbanístic (C) són competència directa de 
l’Ajuntament i inclouen aquells elements que 
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no han estat objecte de catalogació però re-
uneixen valors històrics, artístics o estètics 
rellevants per al sector on s’emplacen. S’hi 
permet la realització d’obres de manteni-
ment, rehabilitació i modernització. Quan es 
troben en estat de ruïna es poden enderrocar 
parcialment, intentant conservar el màxim 
d’elements originals i la seva substitució ha 
de recollir la tipologia de l’edifici desapare-
gut. S’hi poden afegir nous volums i fer mo-
dificacions interiors. Podem comptabilitzar 
fins a 1.940 béns catalogats com a C, com 
ara el Mercat de la Boqueria o la Casa Estapé 
(Passeig de Sant Joan, 6). Pel seu potencial 
interès, tots els edificis de l’Eixample central 
estan protegits amb el nivell C segons el Con-
junt Especial de l’Eixample.  

Finalment, els Béns d’Interès Documental 
(D) són aquells edificis que gaudeixen d’un 
interès cultural en el sector d’emplaçament i 
que, encara que no siguin catalogats ni pre-
servats, cal fixar-ne documentalment el seu 
record. En aquests edificis s’hi poden rea-
litzar tot tipus d’obres (sempre amb l’auto-
rització de l’Ajuntament), inclosos el trasllat 
o enderroc. Abans d’aquestes intervencions 
és obligatori, però, documentar els elements 
que es modifiquin o desapareguin per tal de 
reflectir-ne l’estat de conservació i els an-
tecedents històrico-estructurals. La xifra de 
Béns d’Interès Documental puja a 4.762 edi-
ficis, ja que totes les finques de Ciutat Vella 
estan protegides amb aquesta categoria per 
tal de protegir els potencials valors patrimo-
nials de qualsevol edifici o subsòl. Cal tenir 
en compte que la major part de finques del 
centre històric parteixen d’un origen medie-
val al que s’han solapat intervencions pos-
teriors d’època moderna i contemporània, en 
forma de façanes renovades, remuntes de 
pisos i reconstruccions formals. És per això 
que abans de fer qualsevol intervenció sobre 
aquests edificis és obligatori, gràcies al ca-
tàleg, fer-ne un estudi històric i documental 
complementat amb recerca i treball de camp. 
Tot i això, també trobem béns del tipus D en 
altres districtes amb formes ben diferents, des 
de l’Església de Santa Agnès (Sant Elies, 23) a 
la Font pública de Travessera de Gràcia, 126. 

Per a més informació referent als edifi-
cis catalogats de la ciutat us recomanem la 
consulta en línia al Cercador del Patrimoni 
Arquitectònic. Allà hi podeu trobar una base 
de dades amb tot tipus de béns on s’hi es-
pecifica el seu nivell de protecció i quines 
intervencions s’hi poden realitzar. 

Si mai us heu plantejat si viviu a la vora 
o dins d’un bé catalogat, podreu sortir-ne de 
dubtes i fer un cop d’ull al vostre barri. Per 
part nostra, en propers butlletins us propo-
sarem altres lectures d’aquest catàleg de 
patrimoni. 

02. Santa Maria del Pi; BCIN (A). | 03. Edifici del C/Hospital, 99; BCIL (B). 
04. Casa Estapé (C). | 05. Font de Travessera de Gràcia (D).
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