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Informe referent a l’aprovació inicial de la MPGM en l’àmbit dels terrenys del FCB al Districte de Les 
Corts

Aprovació inicial publicada al BOPB del 14 de juliol de 2017

Aspectes a considerar (o reconsiderar):

1. L’àmbit de la Modificació  

L’àmbit d’aquesta MPGM abasta una superfície de 286.350 m2s, dins de la 

qual se situen els terrenys qualificats com a 7a (Equipament actual de tipus 

esportiu), que, en la seva majoria, pertanyen al Fútbol Club Barcelona (FCB). La 

resta de terrenys (un 49% de l’àmbit) corresponen a vials i espais lliures, la 

major part dels quals són de propietat pública.

A l’apartat 2.2 de la Memòria (Delimitació de l’àmbit) no es troba cap raó que 

justifiqui aquesta delimitació, com no sigui, com veurem després, la inclusió de 

vials i zones verdes ja públiques en el còmput general de zones verdes i les 

variacions en el traçat i l’ample dels carrers Arístides Maillol i Joan XXIII, així 

com la voluntat d’aparentar que el coeficient d’edificabilitat no és excessiu, 

podrien ser les raons amagades d’aquesta delimitació.
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Sobta especialment la inclusió del carrer Menéndez Pelayo a l’àmbit, ja que 

si l’única actuació que es pretén és la reva reurbanització, es podria 

considerar com una càrrega externa no inclosa a l’àmbit.

Efectivament, si sumem tot el sostre privat que preveu la MPGM resulten dos 

coeficients molt diferents segons l’àmbit sigui el que està previst o únicament 

el qualificat com a 7a.
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Comparació entre el sostre privat actual i el previst a la MPGM

Sostre actual (pàg. 4 Memòria): 107.513,15 m2st

- CEB en relació a l’àmbit: 107.513,15 m2st : 286.350 m2s = 0,38 m2st/ 

m2s

- CEB en relació al 7a : 107.513,15 m2st : 192.100 m2s = 0,56 m2st/ m2s

Sostre proposat computable (pàg. 10 Memòria): 276.403 m2st

- CEB en relació a l’àmbit: 276.403m2st : 286.350 m2s = 0,97 m2st/ m2s

- CEB en relació al 7a : 276.403 m2st : 192.100 m2s = 1,44 m2st/ m2s

Amb aquest comparatiu es fa palès com la MPGM pràcticament triplica el 

sostre actual existent, superant el coeficient de 1 m2st/ m2s que el  PGM 

recomana pels equipaments de nova creació en sòl urbanitzable (article 217 

PGM).

2. Els objectius i interès general de la MPGM  

Examinant el punt 3 de la Memòria, comprovem amb sorpresa que, de tots els 

objectius que indica, la pràctica totalitat es podrien realitzar sense redactar una 

Modificació del PGM.

Únicament, com si fos un més però en realitat és el més important,  cal 

destacar el següent:

• Completar i inserir en el teixit urbà un espai d’ofcines i hoteler (estem parlant de 30.000 m2st) 

al font urbà Arístides Maillol com a proposta de mixtura positiva d’usos, generadora de sinèrgies  

integradores que faci desaparèixer la sensació de buit (sic).

La resta, fins i tot els canvis en el viari, no requeririen una Modificació, suposant 

que siguin necessaris.

Així mateix, cal fer esment també del nou equipament esportiu públic 

(1.446,50 m2s), que se situa aprofitant els canvis en el viari i lluny dels barris que 

l’han d’utilitzar.
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Pel que fa a l’obligació legal (article 97 TRLU) de justificar la conveniència amb 

relació als interessos públics i privats concurrents, no hem trobat al document quin és l’interès 

públic de la Modificació, en tant que el privat és evident atès l’increment de 

sostre i els nous usos que proposa.

3. Sobre els espais lliures o zones verdes existents i previstos.   

Segons la MPGM, es produeix un increment de 18.619,10 m2s d’espai lliure 

respecte a l’actualment qualificat com a 6a (8.869,90 m2s). Així mateix, la 

MPGM afirma que aquest increment no és només quantitatiu (en superfície) 

sinó també qualitatiu (en funcionalitat).

Si entenem com espais lliures aquells espais dotats de vegetació, plans, 

assolellats, fàcilment accessibles, on la població pot desenvolupar el seu dret 

d’oci i esbarjo, de comunicació veïnal, de joc, etc., veurem com la major part 

d’aquest espais no es poden considerar així:

- Els talussos arbrats que envolten el cementiri

- La vorera de Menéndez Pelayo

- La vorera ampla d’Arístides Maillol.

Ens resta únicament, com nou espai lliure que aporta el document el jardí de 

darrera de La Masia, ja que, com veurem després, no és admissible que a 

aquest espai s’incorpori la rambleta de Joan XXIII, i no únicament perquè ja 

és viari públic (5), sinó també pel problema que presenta reduir l’ample de 

Joan XXIII.

En definitiva, es tracta d’espais lliures marginals, poc accessibles, que bona 

part ja són de titularitat pública (cal dir que en els càlculs comparatius de la 

pàgina 16 de la Memòria no es computa la rambleta), i que actualment ja són 

qualificats com a espai lliure (6a), equipament (7a) o viari (5).

No entrem aquí en el compliment dels articles 98 i següents del TRLU, ja que 

l’objecte d’aquest informe és demostrar la il·legalitat i no conveniència per 

a l’interès públic dels nous aprofitaments i usos que proposa la MPGM.
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Efectivament, els càlculs fets sobre els plànols de proposta donen com a 

resultat que, realment, únicament s’incrementa com espai lliure digne 

d’aquest nom els 1.541 m2s que formen el jardí de La Masia, que actualment 

és qualificat com a 7a (Equipament).

Zones qualificades 6a MPGM

Provinent vial
14.979

Provinent de 6a
7.610

Masia
1.541
Provinent 7a

4.487

G. Marañon
483

27.076

Cardenal Reig
2.463

4. Sobre les modificacions en la vialitat  
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La MPGM proposa canvis i intervencions als vials inclosos a l’àmbit (pàgina 14  

Memòria i pàgines 34 i següents EAMG). D’aquestes intervencions, les proposades a 

Doctor Marañón i a Menéndez Pelayo són obres de canvi de secció que no 

afecten al traçat. L’ampliació del carrer Maternitat no s’entén, ja que als 

plànols s’indica una ampliació uniforme a tot el seu llarg, en tant que a les 

intervencions previstes al EAMG només s’amplia des de La Masia a Joan 

XXIII.

Les intervencions que sí són transcendents són:

- El canvi de traçat d’Arístides Maillol, que l’EAMG justifica per augmentar 

la seguretat viària i reforçar el seu caràcter urbà.

Tenint present el pas de serveis sota vial, que caldria adaptar, així com 

l’actual nivell de consolidació, no sembla justificat aquest canvi ni aquesta 

despesa. Caldria aplicar els mateixos criteris de secció que a Doctor 

Marañón, mantenint el traçat.

- La reducció de l’ample útil de Joan XXIII, suprimint la rambleta i 

incorporant-la com a zona verda al jardí de La Masia, no es troba emparada 

amb cap justificació, des del punt de vista viari, a tot el document. Tant és 

així, que fins i tot a l’EAMG li assigna un nivell de servei D a la proposta, en 

tant que a l’estat actual té un nivell de servei B (pàgina 29 EAMG).

5. Sobre la protecció jurídica dels terrenys qualificats com equipament   

esportiu

Aquest aspecte creiem que és substancial en aquesta MPGM, tot i que a 

l’apartat 7 de la Memòria s’intenta justificar.

Efectivament, l’àmbit de la MPGM, de 286.350 m2s, inclou tres qualificacions 

de sistemes:

7a (Equipament existent esportiu):192.100,00 m2s

5 (Viari): 85.380,70 m2s

6a (Zona verda): 8.869 m2s
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El propi PGM (article 214) ja indica que quan un equipament no sigui necessari i el 

sòl no s’afecti a un altre tipus d’equipament comunitari, aquest sòl serà 

destinat a parc o jardí públic. I això ja es deia l’any 1976.

Recentment, l’article 98.1 del TRLU redunda en aquesta protecció, quan diu 

textualment:

Article 98 
Modifcació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius

1. La modifcació de fgures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonifcació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les  
zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de  
garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modifcació. Els canvis proposats dels terrenys  
qualifcats d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l'interès prevalent de llur  
destinació a espai lliure o zona verda.

Doncs bé, la MPGM, a part d’incrementar 3 vegades el sostre actualment 

construït, introdueix dues qualificacions dins l’àrea qualificada com a 7a, de 

manera que aquesta es redueix a 177.924,23 m2s.

Es tracta de la zona 18 (5.242 m2s, 30.000 m2st sobre rasant) i la zona 7/18 

(2.202,27 m2s, 3.000 m2st sobre rasant), tot i que aquesta darrera no es troba al 

plànol del planejament proposat.

Tot i que el document intenta justificar aquests canvis en els terrenys 

actualment qualificats com a 7a, mitjançant l’increment de la superfície de 

zones verdes que ja hem comentat abans, no deixa de ser un clar incompliment 

del precepte esmentat.

I més si considerem no únicament el sòl requalificat, sinó sobretot, el sostre 

sobre rasant (33.000 m2st), ja que sota rasant no es limita, els usos previstos 

(oficines, hoteler i comercial) i l’aprofitament que això suposa.
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És per això que no té sentit la referència que fa el document al compliment de 

l’article 100.3 justificant que aquest sostre incorpora un increment d’espais 

lliures superior al que estableix aquest article, ja que això només seria 

d’aplicació si legalment fos admissible la requalificació i no ho és.

Planejament proposat

Planejament proposat
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6. Sobre la qualificació poc comprensible (7*) espai privat d’ús públic  

La definició que fa el document d’aquesta qualificació és, urbanísticament, 

confusa i ambigua: “espai obert de titularitat privada d’ús públic pel desenvolupament d’activitats de relació  

i convivència ciutadana”.

En primer lloc, cal dir que en aquest espai es preveu, no únicament aparcament 

soterrani privat, sinó també un sostre sobre rasant de 24.785 m2st que, tot i 

mantenir la qualificació d’equipament esportiu, no deixa de ser un 

aprofitament privat que no s’ha considerat.

S’estructura en dues peces: una , la més gran, amb façana a Arístides 

Maillol; l’altra, estreta i allargada, seguint el carrer Maternitat. Aquesta segona 

no sembla, tenint en compte la seva forma i situació així com l’aparcament 

d’autocars, que pugui complir la funció assignada (espai de relació i 

convivència ciutadana).

Entenem que la definició com espai obert d’ús públic pel desenvolupament 

d’activitat i convivència ciutadana  es correspon més a la qualificació 

d’espai lliure (6a) que a la d’equipament (7*). En conseqüència, aquesta 

àrea hauria de ser de titularitat pública amb la possibilitat d’aparcament 

soterrani.

De no fer-ho així, la garantia que estableix l’article 17.4 de les normes de la 

MPGM (4. El FCB s’obliga a garantir l’ús públic del sòl qualifcat amb clau 7*, podent l’Ajuntament fer ús de les  

potestats de policia i sancionadores atribuïdes per la legislació aplicable per garantir el compliment d’aquest  

obligació.) és clarament insuficient per assegurar l’ús públic. 

7. Sobre el reallotjament dels habitatges existents   (31)  

Segons consta a la Memòria Social, l’edifici de la cantonada Travessera de 

Les Corts amb Arístides Maillol, construït el 1970, consta de 4 locals i 35 

habitatges. La Memòria no indica el tipus de tinença ni el grau d’ocupació. 

Únicament es limita a considerar que no cal preveure HPP a l’àmbit, que 
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l’edifici s’haurà d’enderrocar i que al Projecte de Reparcel·lació ja es 

preveurà el dret de reallotjament previst a l’article 120 del TRLU.

A l’Estudi Econòmic es fa referència al valor d’expropiació de l’immoble, al 

trasllat de les activitats existents, però pel que fa al reallotjament dels ocupants 

legals, deixa aquest aspecte en mans de la reparcel·lació. No s’indica, al 

document, els terrenys o els habitatges de reallotjament que hauran de servir 

per a fer efectiu aquest dret.

Si bé és veritat que la concreció de l’exercici d’aquest dret és objecte de 

l’instrument de gestió, en aquest cas, reparcel·lació, el document hauria de 

concretar el lloc i l’agent actuant que ha d’assegurar que el reallotjament 

pugui ser efectiu.

8. Sobre els usos i sostres compatibles i complementaris admesos al sòl   

qualificat com equipament esportiu (7a)

La MPGM defineix com a usos compatibles (article 13.7) els admesos en sòl 

d’equipament pel PGM i que seran compatibles amb l’ús principal 

(administratius i de gestió, religiós i cultural, sanitari-assistencial, tècnics-

administratius i de seguretat i aparcament). Cal dir que no hem trobat al PGM on 

es defineixen aquests usos compatibles.

I com a usos complementaris: comercial, restauració i recreatiu amb condicions.

Al quadre de la pàgina 11 de la Memòria s’indica el sostre de cada ús:

Ús principal: 252.730 m2st

Ús compatible: 39.105 m2st

Ús complementari:18.000 m2st

Del que resulta que els usos compatibles i complementaris suposen un 22,6% 

de l’ús principal, i que la suma no quadra amb el sostre computable (pàgina 10 de  

la Memòria) que s’ha indicat al punt 1.

Examinant, però, les xifres de cada subàmbit, el resultat de sostre destinable a 

usos compatibles i complementaris dóna un resultat superior.
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Subàm

bit A

(Camp)
(dies partit)

Compatibles 12.500 

m2st

30.500 

m2st

Complementaris   9.000 

m2st

Clau 7/18   2.500 

m2st

Edificis perimetrals   6.500 

m2st

Subàm

bit B

(Palau)

Compatibles   2.000 

m2st 4.000 

m2stComplementaris   2.000 

m2st

Subàm

bit C

Compatible

s

(Serv. adm. 

FCB)
17.585 

m2st

25.785 

m2st

Picadero + 

Campus

  6.200 

m2st

Compleme

ntaris 

(Serv. adm. 

FCB)

    500 

m2st

OAB   1.000 

m2st

Clau 7/18     500 

m2st

Subsòl:  Aparcament i activitats 

complementàries (sales reunions, 

               Auditoris, magatzems, arxius), sense 

limitació

Subàm

bit D

(Masia)
Sostre

627 

m2st
820 m2st s/pàg. 11 Memòria

60.912 
m2st

d’usos no 

esportius
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