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en la direcció inadequada



Planejament vigent PGM















Planejament vigent PGM + Projecte ampliació Camp Nou (nikken sikken) + Modificació PGM per incloure usos hotelers i oficines



Perversió de la normativa urbanística i 
discriminació del interés públic en la MPGM FCB
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Qualificació vigent dins l’àmbit de modificació



Hotels+Oficines
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Equipament Esportiu

“L’article 98.1 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme, exigeix que 
es mantingui la superfície de la 
zona verda i dels equipaments

esportius. 

Aquest article només admet que 
els equipaments esportius perdin
superfície quan així ho requereixi
l’interès prevalent de destinar-lo 

a espai lliure o zona verda”



Segons article 98.1 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost del TRLLUC



Segons article 98.1 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost del TRLLUC



Segons article 98.1 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost del TRLLUC



Segons article 98.1 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost del TRLLUC





“L’article 98.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, exigeix que es mantingui la 
superfície de la zona verda i dels equipaments
esportius. 

Aquest article només admet que els equipaments
esportius perdin superfície quan així ho
requereixi l’interès prevalent de destinar-lo a 
espai lliure o zona verda”

“Cal assenyalar que aquest article L’article
98.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, únicament limita la 

reducció del sòl destinat a equipament
esportiu i zona verda, però en cap cas 

estableix la impossibilitat de reduir vials..”

Interpretació que utilitza la MPGM FCB
per introduir usos contraris al planejament vigent

Normativa aplicable Interpretació de part per 
saltar la salvaguarda legal



Mecanisme per saltar l’acompliment normatiu



Disminució d’equipament esportiu a verd
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Disminució de viari
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Viari
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Hoteler i 
Oficines



Final del mecanisme de corriments de les qualificacions per introduïr els usos 
hoteler i d’oficines, no contemplats al planejament vigent, sobre el 
minorament dels esportius i viaris existents

Hoteler i 
Oficines



4. Actuacions aïllades de dotació (hotels i oficines dotació?)

Es generen nous sòls de sistema en concepte d’estàndards urbanístics, atesa la determinació de 
sostre amb destí a nous usos en l’àmbit, i la determinació de sostre per a
usos complementaris (hotels i oficines complementari?) desvinculats de l’activitat principal de 
l’equipament.

D’una banda, la Modificació de PGM preveu una nova zona clau 18 amb destí a oficines i residencial 
hoteler, aquest darrer ús en el marc d’ aplicació del Pla especial d’allotjaments 
turístics (PEUAT) (un pla pensat per la contenció de l’ús hoteler aquí s’utilitza per justificar-lo 

en un sòl qualificat per equipament en el planejament vigent?). Aquest nou sostre de zona es 
justifica per completar la millora de la inserció en el teixit urbà (un sol 

qualificat per equipament necessita ser millorat per oficines i hotels?), dinamitzant l’entorn 
econòmic (aquesta premissa es contraria amb la finalitat assignada en el planejament vigent als 

sols d’equipaments !) finalitat del de l’àmbit d’actuació i potenciant la capacitat de 
centralitat i la barreja positiva d’usos (aquesta premissa es buida, serveix per 
qualsevol implantació des d’un teixit medieval a un disneyworld !) . Els 28.000 m2st de sostre previst 
per a aquests nous usos generen....



















“La modificació del PGM, la construcció d'un
hotel en aquell indret no tenia cap sentit. El 
propòsit d'un Ajuntament no pot estar al servei
d'interessos privats, contra l'opinió dels
ciutadans i el bé comú.” 
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