
FONAMENTS DE LA DEMANDA JUDICIAL PER A LA DECLARACIÓ DE 

NUL·LITAT DE TOTES LES ACTUACIONS D’IMPLANTACIÓ DE LA SUPERILLA 

I, CONSEQÜENTMENT, PER A LA SEVA RETIRADA 
 

 Absència de participació veïnal PRÈVIA a la implantació, i menyspreu a la consulta 

autoorganitzada pels veïns afectats posteriorment a la implantació. 
 

 Alteració de la planificació urbanística vigent (Pla 22@...) sense complir els tràmits 

legals requerits per fer-ho. 
 

 Manca d’informe PREVI de la Comissió Territorial d’Urbanisme (concretat en els 

articles 53 i 54 de la Llei d’Urbanisme) 
 

 Afectació negativa per a la immensa majoria de residents, comerciants, empresaris i 

passavolants de la superilla: 
 

 Desplaçament amb centrifugació i concentració del trànsit provocant 

col·lapses circulatoris en hores punta. 
 

 Increment de la contaminació acústica com a resultat de la concentració del 

trànsit en carrers perimetrals i perifèrics a la superilla. 
 

 Increment global de la contaminació com a resultat de la concentració del 

trànsit en carrers perimetrals i perifèrics a la superilla. 
 

 Increment notable de la contaminació en carrers perimetrals i perifèrics com a 

conseqüència de l’acumulació de trànsit. 
 

 Perjudici greu a la majoria de comerços, empreses i negocis diversos que han 

tingut una davallada en la seva facturació i beneficis. 
 

La Plataforma d’Afectats per la Superilla del Poblenou sempre ha volgut que la paraula i la 

decisió la tinguem els veïns. Per tal també, en aquesta ocasió, de fer-ho possible, s’ha habilitat 

un procediment de signatura per adherir-se a aquesta demanada, per part de veïns, 

treballadors, comerciants, empresaris, etc  

 

A la seva vegada, aquestes adhesions permetran donar encara més força a les posicions de la 

Plataforma d’Afectats, per això us convidem a informar-vos i adherir-vos a la demanda i a 

convidar a fer-hordemanem a tothom que n’hagi resultat afectat. 

 

Aquesta adhesió no significa res més que traslladar al jutge la conformitat del veïns signants 

amb els plantejaments de la Plataforma.   

 

 


