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Al Il.lustre Ajuntament de Barcelona, 

 

Vosseler advocats amb NIF número B63048169 i domicili  a efecte de notificacions 

a Rambla Catalunya nº98 6ª planta, 08008 Barcelona en nom i representació de la 

Plataforma d’Afectats per la Superilla d’acord formulem la corresponent 

reclamació administrativa prèvia a incoar la corresponent via judicial d’acord 

amb els següents FETS: 

 

Que en data 16 de gener de 2017 varem presentar escrit que adjuntem com a 

Document nº1 al Il.lustre Ajuntament de Barcelona al que avui ens dirigim 

sol.licitant una mera reunió amb l’alcaldessa de Barcelona, la Sra. Ada Colau o 

persona designada a tal efecte, per a trobar una sol.lució al greu prejudici en que 

ens trobem immersos des de Setembre de 2016, amb la implementació de la 

Superilla P9  al Districte de Poblenou. 

Tanmateix, en data 9 de març varem remetre de nou la mateixa sol.licitud amb 

registre d’entrada 1-2017-0024640-1 rebent la mateix indiferència per part del 

organisme al que avui realitzem el següent manifest. 

Havent transcorregut més de quatre mesos sense obtenir resposta en cap sentit 

per part de l’Ajuntament  malgrat els diversos requeriments duent  a terme 

diverses manifestacions realitzades per part dels veïns de Poblenou ens veiem 
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obligats a formular el següent escrit en el que SOL.LICITEM DE MANERA 

INMEDIATA LA RETIRADA DE LA SUPERILLA P9, sota la base del següent 

Dictamen relatiu a les condicions i conseqüències de l’aplicació de la prova 

superilla encarregat al Francesc  X. Ventura i Teixidor arquitecte col.legiat núm. 

13.710-3 que adjuntem com a Document nº2. 

De la formulació del present Dictamen extraiem una sèrie d’ irregularitats dutes 

a terme en l’aplicació de l prova Pilot de la Superilla de Poblenou que tot seguit 

venim a exposar: 

 

PRIMER.- Manca del degut consens  previ veïnal 

 

L’aplicació d’una infraestructura plural i diversa com és la Superilla requeriria 

un previ consens veïnal sobre la seva implementació, aquest ha estat substituït  

per una sèrie de sessions informatives que sota cap concepte guarden relació amb 

el que dia rere dia els veïns de Poblenou observen en els seus carrers.  

No oblidem que hem d’entendre com a veí, tot aquell qui viu o treballa en el barri 

de Poblenou, per la qual cosa prèviament a l’aplicació de qualsevol mesura de la 

que s’observa a més una clara voluntat de permanència s’hauria d’haver 

constituït un cens d’establiments i negocis, analitzant les possibles conseqüències 

de l’aplicació d’aquest règim urbanístic, doncs molts d’ells estan veient-se 

obligats a abandonar el barri com a conseqüència de la manca de clientela que en 

ells hi freqüenta, ja que carrers sencers com per exemple Almogàvers, han vist no 

reduït el seu trànsit, sinó eliminat completament. 

Deixant de banda aquest sector comercial, tampoc va ésser contemplat per part 

de l’Ajuntament de Barcelona  tots aquells edificis emmarcats dins de la Superilla 

que van ésser remodelats o construïts sota l’emparament d’una normativa 

urbanística vigent i dins d’unes condicions que en cap cas són les existents 

actualment al barri. 
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Finalment com a últim sector veïnal a tenir en compte i no per la seva menor 

importància s’han de tenir en compte la figura dels residents de la zona. 

L’absència d’una base de dades dels habitatges existents a la zona 

d’implementació així com de les condicions dels mateixos ha generat un greuge 

sense precedents,  doncs són múltiples els casos de persones que s’han sentit 

desemparats per l’Ajuntament de Barcelona  que en teoria  els ha de protegir i 

així com vetllar pels seus interessos i no perjudicar-los en el seu dia a dia, doncs 

la manca de previsió sobre l’organització de la mobilitat al centre de la Superilla 

manca d’un estudi previ del mateix i la constant improvització  diària en la seva 

aplicació, únicament il.lustren una total despreocupació per la ciutadania 

barcelonina. 

Malgrat es pretén fer veure que la Superilla conta amb un ple suport pel que fa a 

la seva implementació, el que la realitat ens mostra és una total confusió entre 

actuacions de participació ciutadana de caràcter divulgatiu (i que en cap cas és 

vinculant) i la defensa dels drets individuals i col.lectius de totes aquestes 

persones esmentades anteriorment. Aquest desgavell ha generat que el conjunt 

del veïnat guiats per la Plataforma d’Afectats per la Superilla s’hagin vist obligats  

a organitzar un referèndum que permeti il.lustrar amb cara i ulls el 

descontentament del barri de Poblenou que, dia rere dia es veu abocat a ser una 

zona desèrtica i sense vida. 

Per tal d’analitzar quina és la voluntat dels veïns de Poblenou, es va organitzar 

per part de la Plataforma d’Afectats de la Superilla de Poblenou el dia 28 de maig 

de 2017 una votació en la que van participar un total de 1.729 veïns d’un total de 

6.500 que s’inclouen dins del cens del Districte. La votació es va dur a terme  

dividint el mateix en dos perímetres, contant amb un total de 6 urnes que han 

permès votar tant a residents com a comerciants i treballadors no residents que 

es troben afectats per la Superilla. 

El resultat tal i com es desprèn del Document nº3 que aportem en la corresponent 

reclamació il.lustra un resultat de 87% en contra (1.507 vots) i un 12% a favor (218 

vots) existint 4 vots en blanc que acaben de completar el cens esmentat. 
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D’aquests resultats es desprèn una clara manifestació i voluntat dels veïns de 

Poblenou, la negativa a la Superilla, manifestant i plasmant el malestar que s’està 

generant amb una activitat que des de tot punt de vista resulta “alegal”  des d’un 

punt de vista de la seva implementació, doncs el fi perseguit no justifica les 

formes ni els mitjans que s’estan emprant per a la seva aplicació.  

Aquests resultats van motivar inclús la celebració d’un ple extraordinari en el 

Districte de Sant Martí  el passat 8 de juny de 2017 que va desembocar en la  

consecució  d’un acord en el que s’establia: 

 

1-  Que el govern municipal respecti i doni compliment al resultat de la consulta 

relativa a la Superilla del Poblenou tot retirant les intervencions realitzades. 

2-  Que el govern municipal continuï impulsant els projectes de dignificació de 

l'entorn amb la construcció dels habitatges per part del Patronat Municipal de 

l'Habitatge, les urbanitzacions de les places de Dolors Piera, Isabel Vila i Tísner 

i d'altres actuacions QUE TINGUIN EL CONSENS VEÏNAL. 

3-  Que el govern municipal treballi buscant l'acord amb les diverses parts 

implicades en la implantació de futures superilles al districte. 

 

Hi van votar a favor      PDECAT+ERC+C's+PP ........... (10+5+5+3 = 23) 

Hi van votar en contra  BeComú+PSC+CUP ................ (11+4+3  =    18) 

 

Aquesta “manera de fer” crea inseguretat jurídica i és contrària a la legislació 

vigent  tant en matèria urbanística com en relació amb el Pla de Mobilitat Urbana 

amb vigència fins al 2018 doncs malgrat la seva creació i consecuent aplicació es 

fonamenta sota el mantell de la norma esmentada, no hi ha un Projecte ni un 

seguiment en la seva concreta aplicació, refugint per tant qualsevol referència al 

què i com s’ha d’instaurar aquesta Superilla de Poblenou.  
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Tota creació urbanística com són les Superilles han de fonamentar-se en un 

Projecte, fet que és innexistent en l’actuació seguida per l’Ajuntament de 

Barcelona, fet que denota l’arbitrarietat amb que s’ha dut a terme aquesta. 

 

 

 

SEGON.- Extralimitació del concepte “prova pilot” 

 

Tenint en compte que tal i com manifesta el propi Ajuntament de Barcelona el 

conjunt d’obres que s’estan duen a terme formen part d’una PROVA PILOT, 

sobta que en cap dels documents analitzats relatius a la seva fonamentació es faci 

referència a expressions limitatives de les activitats que es venen desenvolupant 

als edificis situats en aquest àmbit , fent referència als Pla 22@ així com al Pla 

Especial d’Infraestructures que inclouen per exemple, prescripcions relatives a 

les necessitats de places d’aparcament, condicions d’accesibilitat que exigeixen 

una sèrie de determinades disponibilitats d’aproximació o condicions que amb 

l’estructuració de l’actual Superilla no es poden aconseguir ni s’estan complint, 

per a la qual cosa accentua d’il·legalitat que impera en la seva aplicació. 

Aquesta delimitació i el no compliment del caràcter delimitatiu i els límits que ha 

de mantenir una prova pilot com la Superilla que, en tot cas hauria de mantenir 

el seu caràcter reversible troba conseqüències com la que viu per exemple el 

carrer Pere IV, privat de circulació en un dels seus sentits i que ara es troba 

convertit en un desert, disminuint la vida dels seus carrers i tenint com a 

conseqüència la desaparició de negocis que en ell es trobaven instaurats. 

 

TERCER.- Projectes d’urbanització 
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Des d’un punt de vista de les mesures implementades per l’Ajuntament en 

l’aplicació de la Superilla tals com la plantació d’arbrat, l’instal.lació de mobiliari 

urbà, zones de jocs i lleures, canvis de senyalització vertical i horitzontal a la 

vialitat són  a tots els efectes legals  “projectes de reurbanització”, i 

consecuentment aquestes mesures de caire urbanitzador han de figurar en els 

capítols dels projectes d’urbanització que redacta i tramita l’Ajuntament, essent 

totalment absents els extrems referenciats. 

És a dir, ens trobem en l’aplicació d’elements que tenen la consideració de 

“projectes d’urbanització” subjectes o bé al Reglament de la Llei d’Urbanisme  o 

al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i que han estat 

implementats i es segueixen aplicant sense cap tipus de control ni regulació en el 

seu plantejament, ja que haurien de requerir la preceptiva modificació i 

adequació dels plans urbanístics que garanteixen la cohesió de l’ordenament del 

conjunt de l’àrea. 

Caldria que abans de seguir aplicant elements com els reiterats, es redactessin i 

tramitessin instruments de modificació o revisió dels plantejaments urbanístic i 

sectorial afectats, concretament el Pla 22@, el Pla Especial d’Infraestructures que 

el desenvolupa  entre d’altres incloent el canvi d’estratègia urbana que la 

Superilla planteja i porta aparellat. 

 

QUART.- Delimitació de la Superilla 

 

Partint de la manca d’estudi i anàlisi previ per a la delimitació de la Superilla, i 

de la regió en la que s’aplica, s’observa una manca de determinació a  la que està 

subjecte aquest nou àmbit territorial. 

El que aparentment suposava una sèrie d’actuacions centrades directament a la 

reordenació del trànsit, aparcament, transport públic i secció vial, per 

incrementar els espais de relació social i les zones verdes, reduir els índex de 
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contaminació acústica, reducció de  les zones de pas de vehicles, ha estat una 

mera ficció doncs aquests no han estat en cap cas eliminats, sinó transportats a 

altres carrers generant que el teòric problema que l’Ajuntament plantejava no 

s’elimina, sinó que només es desplaça. 

Per altre banda crea inseguretat jurídica-administrativa la indefinició de 

l’aplicació de la Superilla P9, constantment canviant i variable sense un punt fix 

en el que sustentar aquesta variació i diàries “novetats” en que es fonamenta la 

seva aplicació, ja que l’únic suport legal en que es sustenta la seva aplicació és el 

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona amb vigència fins el 2018. 

Aquest Pla de Mobilitat Urbana ha d’ésser revisat al 2018, i si relacionem 

l’element Superilla amb el ja referit Pla, ens trobem amb una mancança de relació 

directe per aplicar-ho, l’execució de la “prova pilot” es du a terme sense un 

projecte sòlid i ferm, descriptiu de cada un dels continguts i elements en que es 

fonamenta el que suposa una greu arbitrarietat pel que fa a l’execució d’aquesta 

proposta, mancada totalment d’una guia en la seva aplicació. 

La Superilla Pilot  P9 va entrar en servei sense que prèviament s’haguessin definit 

els eixos de transport públic que l’havien d’envoltar. Precisament en aquest 

sector cal una nova línia de bus horitzontal per a garantir aquest criteri mínim 

d’accessibilitat al centre de la Superilla, ja que entre la Gran Via i el front marítim 

només existeix la línia H14 com a línia d’alta freqüència de pas, situació que en 

tot cas denota aquest deficient aspecte previsor. 

L’utilització d’un terme que el propi Ajuntament defineix com a “Urbanisme 

Tàctic” mancat d’una activitat analítica prèvia, serveix per a tapar el que no deixa 

de ser un “nyap urbanístic” que dia rere dia es reiventa i estructrura perseguint 

uns fins políticament molt legítims però que estan causant al conjunt del veïnat 

del Districte de Sant Martí un perjudicis molt greus en la seva vida diària. 
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CINQUÈ.- Utilització de pictogrames inexistents en el  Reglament General de 

Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre 

trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial  

 

En la delimitació de la Superilla, en els diversos carrers en que es troba 

implementada la seva estructura, es poden observar pictogrames al paviment en 

el que han de circular els vehicles immersos en la mateixa que manquen d’una 

total regulació en el seu contingut. 

Aquest pictogrames recollits en el Dictamen que aportem com a Document nº2 

són totalment improvitzats i alegals,  per la qual cosa la total invenció  pel que fa 

a la seva aplicació demostra una manca de responsabilitat i previsió en la seva 

aplicació, posant en greu perill ja no només a aquells que circulen dins de 

l’entramat laberíntic mitjançant vehicles a motor, sinó als qui utilitzen transports 

alternatius com bicicletes o, aquell que més es veu perjudicat per aquest 

despropòsit, els vianants que es troben indefensos pel que fa a aquesta 

circumstància. 

 

 

SISÈ.- Greu perjudici per al sector comercial i resident 

Tal i com hem reiterat anteriorment la manca de consens veïnal ha estat un dels 

punts més greus alhora d’implementar el concepte de Superilla, focalitzant 

aquest punt com a element essencial que és, cal fer esmena al gran impacte que 

aquest fet ha tingut en el sector comercial a la zona de Poblenou. 

La reestructuració del barri ha creat una nova realitat difícil d’asumir, la de 

diversos comerciants que es veuen obligats a abandonar la zona on des de fa anys 

tenien els seus negocis, i altres veuen dia rere dia disminuïts els seus ingressos 

essent una qüestió de temps que segueixin el camí seguit per els seus 
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predecessors.  El greuge causat d’aquest impacte és tan gran i alhora previsible 

que un cop més denota la manca de preocupació i anàlisi de la zona en que s’ha 

aplicat aquesta suposada prova pilot. 

Amb aquestes actuacions, que dia rere dia van en augment, (doncs la Superilla 

de Poblenou està immersa en constants obres urbanístiques de nou contingut i 

creació) l’Ajuntament està aconseguint matar el barri, provocant que tots aquells 

recursos i vida dels que anys enrere en gaudia s’han perdut en favor de carrers 

desèrtics e insegurs que desemboquen en un procés de “guetització”, en el que 

tant els veïns com els vianants que el visiten eviten acudir-hi. 

A títol concret i exemplificatiu, ens trobem en que concessionaris de cotxes i 

motos no poden treure sortida al seu producte, doncs el carrer en el que abans 

circulaven diàriament vehicles a motor i vianants com per exemple l’eix Pere IV 

i Almogàvers, ha estat privat en bona part de la seva circulació , el que suposa 

com a conseqüència directe e immediata la disminució de clientela i consegüent 

tancament dels mateixos. 

Tanmateix aquesta falta de previsió i anàlisi també ha  tingut un fort impacte en 

els veïns residents de la zona de Poblenou. Ens referim per exemple a aquelles 

persones que, per a arribar a un transport públic que tenien vora el seu domicili, 

ara s’han de desplaçar per aquests carrers solitaris en busca de la línia d’autobús.  

No ha estat tampoc tingut en compte un sector important com és el de les 

persones amb mobilitat reduïda que pateix en major grau aquest desgavell 

urbanístic en el que ens trobem, ja que com a conseqüència de la reestructuració 

que comporta la Superilla aquesta part de la població es troba desemparada per 

part de l’Ajuntament, provocant que literalment hagin de “buscar-se la vida” per 

a circular i deambular per l’entramat urbanístic i pictòric que constitueix la 

Superilla P9, ja sigui deixant a quatre carrers del seu domicili el seu vehicle 

adaptat, o dependre de l’ajuda d’algú que els pugui socórrer , fent-los 

dependents d’un tercer i privant-los de l’autonomia que atorgava la no limitació 

de trànsit previ a la seva col.locació. 
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Tanmateix el perjudici és impossible de quantificar des d’un punt de vista 

merament econòmic, doncs són molts més els elements que s’han de tenir en 

compte per a quantificar-ho, posant èmfasi en que  a més cada comerciant i cada 

veí resident de la zona no només veu perjudicada la seva situació econòmica, sinó 

la seva qualitat de vida. 

 

 

SETÈ.- Contaminació 

Sent la Superilla de Poblenou un projecte segons s’exposa, merament 

experimental, és plausible afirmar que l’experiment ha fracassat. Centrant la visió 

en un dels fonaments i pilars cercats amb la seva instauració trobem el de la 

disminució de la contaminació, fi legítim que tot seguit procedim a contrarestar. 

Es cert que un dels elements més preocupants en la societat diària és el de la 

contaminació, tant atmosfèrica com acústica, però la realitat instaurada amb la 

reestructuració urbanística, dibuixa un mapa molt llunyà del pretès. 

Des d’un punt de vista acústic aquesta no ha disminuït sinó que el que ha fet és 

desplaçar-se, és a dir, carrers com Almogàvers o Pere IV ara absents de circulació 

de vehicles a motor han estat substituïts per altres vies de circulació que han vist 

augmentat els seus índex sonors com el carrer Tànger, Pujades o Pallars, per tant, 

reiterem que el problema no s’ha eliminat sinó que s’ha desplaçat. 

Pel que fa  a la contaminació atmosfèrica, la situació és puntualment diferent, 

doncs ens trobem que no només no s’ha estabilitzat sinó que també ha empitjorat, 

ja que és malgrat els carrers abandonats ara manquen totalment d’ésser un punt 

de contaminació,  altres han vist multiplicat els seus índex malgrat el seu caràcter 

més perifèric i perimetral, ja que es troben diàriament congestionats de tràfic tant 

pels vehicles privats com de transports públics. Com a conseqüència de la 

implementació de la Superilla també s’ha produït un augment dels trajectes que 

han de realitzar aquells que circulen per l’entramat laberíntic constituït per 
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aquest govern municipal, el que comporta que al estar realitzant constants bucles 

pels diferents carrers de Poblenou les emissions de CO2 no es redueixen sinó que 

augmenten. 

 

VUITÈ.- Congestió de Trànsit 

Tanmateix l’arbitrarietat i improvització amb la que s’està realitzant la Superilla 

P9 és latent en la total absència d’informes previs de previsió d’impacte així com 

d’anàlisi de la zona en que s’ha implementat. No existeixen  informes de cossos 

com per exemple la Guàrdia Urbana de Barcelona que, amb minuciositat i 

eficiència pogués determinar i avaluar no només la viabilitat de totes i cadascuna 

de les mesures que es pretenien implementar amb la seva aplicació, sinó les 

possibles conseqüències que d’aquesta es podien derivar. 

Havent ressenyat l’impacte que ha tingut la Superilla en diversos aspectes del 

Districte de Sant Martí, no podem ometre per tant, el de la reubicació del trànsit. 

L’estructuració del Projecte Superilla P9 comporta l’abandonament de carrers 

que constituirien el que denominaríem “el cor de la superilla” per a reubicar-lo 

en altres zones més perifèriques, tal i com es desprèn del dictamen que aportem 

al present escrit. Això comporta que lluny de reduir problemes en aquest sentit, 

el que fa es crear constants congestions diàries de trànsit que com hem il.lustrat 

anteriorment perjudiquen als veïns i comerciants de la zona. 

Tal i com varem manifestar en el primer escrit presentat davant l’Ajuntament de 

Barcelona aquest desgavell podria sol.lucionar-se amb mesures com: 

- Modificació del disseny del carrer Pere IV, en el seu tram Llacuna-Bilbao, 

de manera que la circulació de la via sigui en doble sentit i prioritzant el 

pas d’autobusos elèctrics per l’eix en el carrer de Pere IV i Almogàvers, 

que actualment es troba absent de circulació. 



12 
 

- Restabliment de la circulació en aquells carrers actualment privats de la 

mateixa, doncs el perjudici que s’està ocasionant és més gran que el 

benefici que es persegueix. 

- Mantenir la circulació en un sol sentit en tots els carrers excepte el de Pere 

IV, convertint aquest en un de doble sentit que ajudi a evitar la congestió 

al barri. 

- Respecte la via de transports públics, i concretament la via d’autobusos 

que circulen per la zona, per evitar la congestió actual a zones 

determinades del Districte, s’hauria d’incrementar la seva freqüència de 

pas així com el seu repartiment entre els carrers Pallars, Tànger, Pere IV i 

Almogàvers. 

- Sent l’increment en l’ús de la bicicleta un dels fins principals que perseguia 

aquest projecte i quedant palés  la seva aplicació ha causat més problemes 

en la seva ubicació que solucions, proposem la implantació de carrils bici 

per la calçada segregats de la circulació de vehicles a motor. 

- Pel que fa a la Plaça Dolors Piera, i recalcant la seva ubicació i espai, 

considerem que seria adient per a fomentar l’activitat veïnal a la zona la 

urbanització de la mateixa, així com la posada en ús de l’aparcament 

subterrani de la plaça  en el que s’hauria de prioritzar el seu ús per als 

veïns i les persones foranies que treballin a la zona. 

 

Totes i cadascuna d’aquestes mesures, suposarien solucionar en gran part els 

problemes de trànsit i la tant cercada disminució de la contaminació, així com la 

recerca d’aquest espai verd 

 

 

NOVÈ.- Conversió en zona desèrtica, incívica i insegura. 



13 
 

Si una conclusió podem extreure de la Prova Pilot de la Superilla és que poc a 

poc s’està conduint a “la mort del barri de Poblenou”. Aquesta mesura alegal en 

que es sustenta les invencions e imposicions urbanístiques de l’Ajuntament 

genera com a conseqüència l’abandonament de tots aquells qui hi viuen i hi 

treballen, doncs la inseguretat en la que es troben avocats en la seva vida 

quotidiana, així com les poques perspectives econòmiques de prosperar en llocs 

en que únicament circulen bicicletes pel carril bici, generen l’abandó del barri i 

que hagin de ”buscar-se la vida” lluny de la Superilla. 

Tanmateix la desertització esmentada genera com a conseqüència l’augment de 

l’incivisme que alhora porta aparellat que la sensació d’inseguretat ja referida 

només faci que augmentar.  

 

 

DESÈ. Incompliment de l’article 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 

pel qual s’aprova  la Llei d’Urbanisme  

Des d’un punt de vista procedimental, l’actuació seguida per l’Ajuntament de 

Barcelona no s’adequa al marc legal urbanístic, concretament cal fer referència 

als seus articles 53 i 54 que regulen les obres i usos de caràcter provisional: 

“Article 53 
 
Usos i obres de caràcter provisional 
 
1. En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons 
d’actuació urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys destinats a sistemes 
urbanístics, es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que no siguin 
prohibits per la legislació i el planejament sectorials o pel planejament territorial o 
urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa 
o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta. 
 
1 bis. En el cas que en els terrenys a què fa referència l’apartat 1 hi hagi prevista la gestió 
del planejament pel sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, es poden autoritzar 
nous usos de caràcter provisional a partir de la inscripció en el Registre de la propietat 
del projecte de reparcel·lació. Els usos autoritzats no poden tenir un termini de vigència 
superior als set anys a comptar de la data d’inscripció del projecte de reparcel·lació, i 



14 
 

només es poden autoritzar en les finques edificades abans de l’inici del projecte de 
reparcel·lació, de conformitat amb el planejament que s’executa, i sempre que no 
impedeixin la futura execució de les previsions. Les obres necessàries per al 
desenvolupament dels usos autoritzats amb caràcter provisional se sotmeten al règim 
establert per a les construccions i instal·lacions que estan fora d’ordenació. 

2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades 
s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o quan hagi 
transcorregut el termini de vigència establert en l’acord d’autorització, sense que en cap 
cas els afectats tinguin dret a percebre indemnització. 

3. Només es poden autoritzar com a usos provisionals: 

a) L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles. 

b) La prestació de serveis particulars als ciutadans. 

c) Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin relacionades. 

d) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals. 

e) L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells. 

f) En les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà, els usos admesos en la 
zona urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. Si aquestes 
construccions i instal·lacions estan en situació de fora d’ordenació, l’autorització 
pertinent d’usos i obres provisionals se subjecta a les determinacions d’aquest article amb 
les limitacions que estableix l’article 108. 

4. No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional el residencial ni, en sòl no 
urbanitzable, els usos disconformes amb aquest règim de sòl. 

5. Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals 
a què fa referència l’apartat 3 i les vinculades a activitats econòmiques preexistents. 
Aquestes obres han d’ésser les mínimes necessàries per a desenvolupar l’ús sense ometre 
cap de les normes de seguretat i higiene establertes per la legislació sectorial, i han d’ésser 
fàcilment desmuntables i traslladables. 

6. Els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja adquirits per l’Administració pública 
poden ésser ocupats temporalment per raó de l’execució d’obres o la prestació de serveis 
públics. També poden ésser utilitzats de manera temporal i esporàdica per a instal·lar-hi 
mercats ambulants o per a desenvolupar-hi activitats de lleure, esportives, recreatives, 
culturals, aparcaments públics i similars. L’autorització d’aquests usos per 
l’administració titular del domini públic no comporta l’incompliment de l’obligació de 
destinar els terrenys a les finalitats determinades pel planejament urbanístic. 

  

Article 54 
 
Procediment per a l'autorització d'usos provisionals del sòl i d'obres de caràcter 
provisional 
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1. Les sol·licituds d’autorització d’usos i obres provisionals a què fa referència l’article 
53.1, 2, 3, 4 i 5 han de contenir, a més dels requisits exigits per la legislació aplicable en 
matèria de procediment administratiu comú i en matèria de règim local, els documents 
següents: 

a) La memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres. 

b) L’acceptació pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut 
del contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de 
desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a 
percebre indemnització per aquest concepte ni per la finalització del contracte 
d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic. 

c) El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i 
obres sol·licitats al seu estat originari. 

2. Si la sol·licitud presentada compleix els requisits a què fa referència l’apartat 
1, l’ajuntament que pertoqui l’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública pel 
termini de vint dies i, simultàniament, ha de sol·licitar l’informe corresponent a 
la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha d’emetre en el termini 
màxim de dos mesos. L’ajuntament no pot autoritzar els usos i les obres 
provisionals sol·licitats si aquest informe és desfavorable. 

 

3. L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a: 

a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació 
alterada al seu estat originari. 

b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també 
acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i 
les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els 
succeeixin. 

4. Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, 
acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la 
Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta 
supeditada a aquesta constància registral.” 

 

De la transcripció dels articles citats podem observar un clar  incompliment del 

article 54 de la Llei d’Urbanisme en relació amb l’article 53, ja que la instauració 

de figures urbanístiques que engloben la Superilla tals com l’arbrat, taules de 

ping-pong entre d’altres mesures aplicades i recollides al dictamen suposarien la 

consideració “d’Obres” a efectes legals, ja que com hem remarcat anteriorment 

resulta difícil ubicar-les en un entramat jurídic mancat de tota regulació. 
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Per tant, la seva implantació hauria de suposar el compliment de la legislació 

urbanística, i la reguladora del procediment administratiu comú i concretament 

la realització d’una memòria justificativa dels usos i obres a dur a terme, 

l’obtenció d’un informe corresponent a la comissió territorial d’urbanisme sobre 

la seva viabilitat, la submissió a l’opinió pública durant un plaç de 20 dies de la 

proposta de la Superilla o la constitució de garanties necessàries per a assegurar 

la reposició de la situació alterada al seu estat originari.  

 

És en aquest punt on entenem que l’Ajuntament s’ha facultat per a imposar a la 

ciutadania determinades mesures urbanístiques mancades de tot compliment del  

procediment legal, incomplint els requisits urbanístics remarcats doncs, a més 

l’únic pilar en que es sustenta és el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona que en 

cap cas faculta a realitzar els desgavells urbanístics referits al mitg de vies de 

circulació. 

 

De tota la documentació existent i de les actuacions i forma en que aquestes s’han 

dut a terme podem afirmar amb rotunditat que el govern municipal no ha 

realitzat tots aquests tràmits referits, com tenir els informes pertinents o sotmetre-

ho a informació pública, ja que ha implantat la Superilla de Poblenou sense tenir 

en compte l'opinió de la resta dels grups municipals, veïns i comerços que veuen 

imposada aquesta mesura sense cap voluntat mínima d’aturar-la. 

La cobertura que pretén aconseguir l’ajuntament de Barcelona sota l’element de 

la provisionalitat i ambigüitat és en tots els sentits contrari a la Llei d’Urbanisme, 

doncs tal i com hem referit l’aplicació del article 54 fa referència a uns mínims 

legals que no han estat complerts. 
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1. L’absència d’una consulta veïnal pública, que ha hagut d’ésser duta a 

terme pels propis veïns, mitjançant un referèndum consultiu que aportem 

al present escrit. 

2.  La manca d’informe per part de la comissió territorial d’urbanisme sobre 

la viabilitat d’aquest “projecte”, havent estat implementat sense una 

valoració positiva al respecte. 

 

Totes aquestes actuacions mostren  la nul.litat del procediment seguit en la 

instauració de la prova pilot de la Superilla, fet que ha de desembocar en una 

única conseqüència, la restitució de l’estat en que originàriament es trobava el 

barri de Poblenou amb anterioritat a la seva implantació. 

 

Per tot això,  

SOL.LICITEM al Ajuntament de Barcelona, l’aturament i retirada de totes les 

infraestructures instaurades com a conseqüència de la implementació de la prova 

pilot Superilla P9, avaluar les nefastes conseqüències de les actuacions 

urbanístiques dutes a terme en el barri de Poblenou, revertir les mesures 

circulatòries en que s’ha sotmès al Barri així com a manifestar que si no obtenim 

resposta a la reclamació formulada en el plaç màxim de sis mesos, ens entendrem 

facultats per a acudir  a la corresponent via contenciosa administrativa. 

 

 

DANIEL VOSSELER PAILLISSÉ                             JORDI CAMPINS  

  Lletrat nº24.336 ICAB               President de la Plataforma d’Afectats per la Superilla 
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