
NOTA RESUM DEL DICTAMEN RELATIU A LES CONDICIONS I 
CONSEQÜÈNCIES DE L’APLICACIÓ D’UNA PROVA PILOT A LA SUPERILLA 

DELIMITADA PELS CARRERS BADAJOZ, PALLARS, LLACUNA I TÀNGER, AL 
SECTOR 22@, DEL BARRI DE POBLENOU, DISTRICTE DE SANT MARTÍ, 

BARCELONA. 

El Projecte Superilla Poblenou (SIP9) suposa una real transformació urbanística, funcional y de 

repartiment modal i d’accessibilitat en un àmbit de la ciutat que ja estava sotmès a una recent 

regulació pel planejament urbanístic vigent, la Modificació Puntual del PGM del sector 22@ de 

l’any 2000. 

Aquest Pla 22@, junt amb el Pla Especial d’Infraestructures complementari, fixen les 

condicions d’urbanització, edificació i activitats de l’àmbit i en base a les seves determinacions 

s’han aprovat altres plans i s’han atorgat llicències per a la construcció d’edificis i la 

implantació d’activitats. 

Amb el projecte pilot de la SIP9 s’han canviat “de facto” aquestes condicions, sense que s’hagi 

produït cap acte administratiu de modificació dels instruments de planejament prèviament 

vigents. 

Aquesta “manera de fer” crea inseguretat jurídica i és contrària a la legislació vigent, tant en 

matèria urbanística com de mobilitat. 

A la vegada, amb la implantació de la SIP9 s’executen determinacions d’altres planejaments 

sectorials, en concret el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018), sense haver 

consolidat el caràcter indicatiu de la compartimentació en superilles que en ell hi figura. 

Existeixen altres plans en procés de tramitació, que podrien modificar aquesta “Iotització” de 

la trama viària de la ciutat, que s’obvien o no s’hi fa referència, com per exemple el Pla d’Espai 

Públic i Mobilitat del Districte Sant Martí. 

No es percep un respecte institucional pels procediments establerts per a la formulació i 

tramitació del canvis en l’ordenament vigent. 

Aquesta falta de garanties jurídiques es veu agreujada per la pròpia complexitat de la disciplina 

de la Mobilitat i la inexperiència en la implantació de processos de participació ciutadana, que 

cal introduir sense que puguin comportar cap limitació al dret legítim de defensa d’interessos 

individuals i col·lectius.  

A la manca de coordinació entre planejaments urbanístics i sectorials cal afegir-hi la 

inconcreció en la determinació de l’àmbit d’intervenció de la SIP9, que entre el 2014 i el 2016 

s’ha desplaçat, sense que cap estudi solvent hagi justificat aquest canvi. 

Un altre nivell d’indeterminació de l’actuació de l’Administració prové de les pròpies 

definicions emprades en el projecte: “Nou urbanisme” i “Urbanisme tàctic”. Aquests no són 

conceptes ajustats a dret, ni a la pràctica professional, i creen llacunes importants sobre la 

capacitat regulatòria i la confiança en les institucions, per aquells que han de prendre decisions 

sobre l’emplaçament del seu habitatge o la instal·lació de la seva activitat professional. 

De la mateixa manera cal considerar el caràcter reversible “o no” de les actuacions realitzades. 



En no modificar-se les determinacions urbanístiques previstes al planejament, les activitats 

residencials o econòmiques es segueixen poden implantar o desenvolupar, amb el que 

s’agreuja el conflicte entre el que es pot fer legalment i com realment es pot arribar en aquests 

llocs, proveir els serveis, gaudir de la tranquil·litat desitjada, etc. 

Tampoc s’han fet previsions d’aportació de recursos per mitigar els efectes d’aquesta 

transformació sobre les economies familiars i sobre els negocis i activitats. 

En urbanisme canvis que afecten drets consolidats creen obligacions complementàries, 

sobretot quan els efectes negatius ho són sobre implantacions molt recents, emparades en 

plans molt concrets quan a les seves determinacions, càrregues i aprofitaments. 

En el moment actual, previ a qualsevol nova fase d’intervenció, el que cal és avaluar amb 

precisió els efectes de les mesures ja implementades sobre els residents i les activitats a la 

zona, a partir d’un coneixement intens del que ara hi ha. 

Cal a més incorporar als anàlisi d’avaluació els conceptes relatius a impactes sobre activitats 

productives (comerços, oficines, industries o serveis) i edificis. 

En ser un projecte de forta intervenció pública, cal dotar-lo de mecanismes de protecció dels 

interessos dels ciutadans individuals.  

La visió del projecte ha de superar l’àmbit estrictament local, i inclús el ciutadà, doncs els seus 

efectes tenen escala territorial metropolitana. 

La definició del perímetre estricte d’intervenció a la SIP9 ha de tenir en compte també les 

preexistències d’eixos principals de ciutat considerats com a vies bàsiques en altres 

planejaments, com ara la Diagonal o el carrer Almogàvers. 

Qualsevol intervenció que es vulgui realitzar al nivell de les proposades ha de figurar, com a 

mínim en un Projecte d’Urbanització (i si modifica qualificacions de sistemes, convertir una 

vialitat en zona verda o esportiva, p.ex., també el planejament) i s’han de tramitar tal i com la 

Llei, el Reglament, la Carta de Barcelona i la resta de disposicions prescriuen. 

En paral·lel l’Ajuntament ha de crear canals d’interlocució, individuals i col·lectius, amb els 

afectats i, fins i tot, posar a la seva disposició medis per a la defensa dels seus interessos, 

inclosa la via judicial. 
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