
Exp. 2021/00029659R

AJUNTAMENT DE BADALONA
D. Jurídic i Adm. Gral. de Govern i Territori

Rogelio Hoyos Garcia, amb D.N.I. núm. 46.030.067-Y, actuant en com a president i en
representació de la PLATAFORMA PER LA CONSERVACIÓ DE LES TRES XEMENEIES DE
SANT ADRIÀ, amb CIF G64526197 i número d’inscripció en el Registre d’Associacions 33883,
amb domicili a Sant Adrià del Besòs (08930), avinguda Catalunya, 6, 1º 1ª; compareix i com millor
procedeixi en Dret,

EXPOSA

Que en data 9 de juliol de 2021 l’entitat que representa ha rebut notificació per part de l’Ajuntament
de Badalona atorgant un termini de 10 dies d’audiència a l’expedient del D. Jurídic i Adm. Gral. de
Govern i Territori número 2021/00029659R relatiu a “L’ajust en les prescripcions d’intervenció
de la declaració de Bé Cultural d'Interès Local de les Tres Xemeneies i Sala de turbines de
Sant Adrià i Badalona” i la facultat per a presentar al·legacions amb caràcter previ a la proposta
de resolució, cosa que fa tot seguit.

AL·LEGACIONS

PRIMERA: L’expedient ja determina el resultat concret que ha de tenir l’ajust de les
prescripcions

L’expedient, de facto, no obre cap procés d’ “ajust” de les prescripcions sinó directament la
substitució de les vigents per unes altres, el contingut de les quals detalla, i indica que hauran
d’estar compreses com a resultat de l’ “ajust”. I tot això en base a un únic informe del Departament
de Cultura de la Generalitat.

L’Ajuntament, amb la tramitació d’aquest expedient administratiu, no obre cap procés d’ajust sinó
que pretén dotar de cobertura legal una decisió que ja té pressa i feta a mida de les demandes
dels redactors del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies (PDU3X).

SEGONA: No està prou justificada, en el moment actual, la necessitat d’ajustar les
prescripcions de protecció del BCIL

Segons l’informe jurídic del propi expedient, els motius per a iniciar l’expedient d’ajust són:
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● Els nous usos proposats pel Pla director urbanístic d’ordenació del front litoral en l’àmbit de
les Tres Xemeneies (PDU3X) i pel Projecte d'interès nacional Hub del Coneixement del
Barcelonès Nord

● La voluntat de l’Ajuntament de Badalona per tal de permetre acceptar i facilitar la
implementació de nous usos.

Però el PDU3X no determina usos concrets, només apunta usos possibles1 de manera genèrica
i sense concretar cap necessitat específica d’intervenció. Només suggereix “A tall d’informació i
com element merament orientatiu” la possibilitat d’afegir volumetries. A més, aquest PDU3X
només està aprovat inicialment i els seus redactors encara no han donat resposta a les
al·legacions presentades per diferents entitats i particulars, bona part d’elles fonamentades en la
manca de consideració de les vigents prescripcions de protecció del BCIL.

El Projecte d'interès nacional Hub del Coneixement del Barcelonès Nord es troba en una fase molt
preliminar i actualment és objecte de treball per part d’una comissió tècnica formada pels
Ajuntaments de Sant Adrià i de Badalona, la Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, per
tant, no hi ha cap programa funcional definitiu que requereixi cap intervenció concreta.
Encara més quan recentment ha entrat en joc una nova proposta de Hub de l’audiovisual.

Les vigents prescripcions de protecció ja permeten satisfer la voluntat de l’Ajuntament de
Badalona d’ “acceptar i facilitar la implementació de nous usos”. Només cal que aquests nous
usos respectin les prescripcions vigents i, cas que necessitin anar més enllà, justifiquin les seves
necessitats i propostes d’intervenció perquè els possibles canvis en les prescripcions vigents siguin
estudiats i informats per tècnics independents.

Qualsevol rebaixa en la protecció del bé ha d’estar plenament justificada. No es poden admetre
ajustos de caràcter genèric com es pretén amb l’expedient que ens ocupa.

TERCERA: Els canvis proposats no responen a una necessitat concreta d’intervenció
sinó a la voluntat de l’organisme responsable de la redacció i tramitació del
PDU3X de rebaixar l’abast de la protecció

Segons va explicar la regidora delegada de Territori de l’Ajuntament de Sant Adrià en el Ple
Municipal del passat dia 28 de juny de 2021 en la seva defensa del dictamen, l’Ajuntament va
rebre trucades del Sotsdirector General d’Actuacions Urbanístiques de la Generalitat i de la Gerent
del Consorci del Besòs indicant que l’aprovació de l’expedient “és un pas necessari i
imprescindible per poder aprovar el PDU” i que “si no es fan aquests ajustos, no avança el PDU”2.

2 Vídeo de la sessió: https://youtu.be/7fRcAayio54 Fragment: del 2:41:20 fins al 2:44:10

1 Veure apartat “2.4.6.1 Les Tres Xemeneies i Nau de turbines: la reutilització del patrimoni industrial” de la
memòria del PDU3X aprovat inicialment.

https://youtu.be/7fRcAayio54


Per tant, el que pretenen fer els redactors del PDU3X per tal de “salvar” les al·legacions sobre la
qüestió patrimonial, és adaptar les prescripcions als interessos urbanístics en comptes d’adaptar el
planejament a les prescripcions vigents. És a dir, canviar la norma per comptes d’ajustar-s’hi.

QUARTA: No ha estat consultat el tècnic en patrimoni que va redactar l’informe que
recull les prescripcions vigents

L’informe redactat pel tècnic en Patrimoni Cultural Sr. Xavier Menéndez, adscrit a l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, va merèixer la concessió d’un dels Premis
Bonaplata de l’edició de 2017 en la categoria “Reivindicació del Patrimoni Industrial” que
atorga l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya,
únics premis de l’estat espanyol dedicats a treballs d’estudi, divulgació, defensa i intervenció en el
Patrimoni Industrial.

A l’expedient no figura cap consulta ni tan sols comunicació al Sr. Menéndez de la voluntat de
modificar les prescripcions del seu informe, que va ser fruit d’un profund coneixement de l’element
catalogat, cosa que no queda palesa en el cas de les persones redactores de l’informe de la
Direcció General de Patrimoni Cultural. El Sr. Menéndez és persona coneguda i perfectament
localitzable per la seva feina a la Diputació de Barcelona i va col·laborar intensament amb els
Ajuntaments de Sant Adrià i Badalona en les defenses que aquests van haver de fer de la
declaració de BCIL davant els contenciosos presentats per la companyia ENDESA com a
propietària dels elements del conjunt.

CINQUENA: L’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat no està
contrastat per cap tècnic independent

Que l’expedient d’ajust de les prescripcions de protecció es basi en un únic informe de la Direcció
General de Patrimoni Cultural de la Generalitat no és garantia d’imparcialitat. En un cas com
aquest, tan vinculat a un instrument de planejament urbanístic com el que està redactant la
mateixa Generalitat (PDU3X) és necessari, i hauria de ser una prioritat del propi Ajuntament de
Badalona, comptar amb altres informes elaborats per tècnics independents no vinculats a la
Generalitat.

SISENA: L’Ajuntament de Sant Adrià renuncia a competències pròpies sobre el
patrimoni de la seva ciutat en favor de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat

Segons l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, la facultat
de declarar BCIL recau en els Ajuntaments de més de 5.000 habitants i en els corresponents
Consells Comarcals en municipis de població inferior i reserva a la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya únicament les facultats d’incloure els BCIL’s declarats a l’Inventari del
Patrimoni Cultural Català, i d’aprovar o no la descatalogació de BCIL que proposin els
Ajuntaments. Doncs bé, l’Ajuntament de Badalona, si aprova la proposta que conté l’expedient



objecte de les presents al·legacions, renuncia a una de les seves competències com és la
d’aprovar, o no, els projectes d’intervenció sobre un BCIL del seu terme municipal i s’obliga a
sotmetre les propostes d’intervenció a la Generalitat de Catalunya. Hi ha mecanismes com ara la
convocatòria d’un concurs internacional (es pot sol·licitar l’ajuda tècnica del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya) per no deixar la responsabilitat del resultat d’un projecte, i per tant de la concessió o
no de la llicència, en els tècnics i/o organismes de l’Ajuntament sense renunciar a una
competència tan important per a la autonomia municipal com la que la Llei 9/1993 atorga als
Ajuntaments.

SETENA: Les noves prescripcions proposades rebaixen la protecció del bé cultural, són
ambigües, poc concretes i susceptibles de diverses interpretacions
subjectives

Mostrem tot seguit, amb la comparació de la versió actual vigent i la proposada, la rebaixa de la
protecció i l’ambigüitat i subjectivitat de les prescripcions que es proposen:

Versió actual vigent Versió proposada per l’ “ajust” Observacions

“...la conservació integral
dels edificis a protegir, pel
que fa a la seva volumetria i
morfologia externa.”

Aquesta prescripció no
apareix a la nova versió

“...les úniques intervencions
de rehabilitació i
manteniment que es podran
autoritzar .../… són aquelles
que respectin íntegrament:”

“...les intervencions de
rehabilitació i manteniment que
es podrien autoritzar …/… serien
aquelles que respectin la
identificació del conjunt
patrimonial original i la silueta
urbana (skyline) en el paisatge
metropolità …/… Aquestes
intervencions haurien de seguir
.../… els següents criteris
específics:”

Desapareixen conceptes clars
com “úniques” i “íntegrament”.

L’ús del condicional implica
que es “podrien” autoritzar
altres intervencions diferents a
les especificades i que
aquestes “podrien” seguir
criteris diferents als
especificats.

“.../… aquelles que
respectin íntegrament .../…
a) La volumetria actual dels
edificis.”

“.../… els següents criteris
específics: a) Respecte de la
percepció de la volumetria actual
dels edificis.

Es passa del concepte
objectiu de “volumetria” al
subjectiu i interpretable de
“percepció de la volumetria”

“El seu perímetre no es
podrà alterar amb cap nou
element afegit .../…
Especialment caldrà
mantenir la forma exacte de
les tres xemeneies…”

“Especialment caldrà mantenir la
morfologia de les tres xemeneies
.../… Es podran admetre cossos
afegits sempre i quan es
configurin de manera
respectuosa, amb

S’obre la porta a afegir cossos
amb condicions del tot
subjectives: “de manera
respectuosa”, “amb
proporcionalitat i harmonia”,
“garantir la percepció”...



proporcionalitat i harmonia, amb
les característiques
volumètriques i morfològiques
del bé, i que garanteixin
l’adequada percepció i
identificació del bé protegit
patrimonialment.”

Com es pot mantenir la
morfologia de les tres
xemeneies si s’afegeixen
cossos, especialment si
aquests depassen el
perímetre extern? Què es
considera “xemeneia”, només
els 110 metres superiors, o
també la base (actualment
pòrtic) on s’ubicaven les
calderes?

Si s’afegeixen cossos als
pòrtics, excedint el seu
perímetre extern, es considera
que es manté la “morfologia”
de les xemeneies?

“No es podran alterar els
tancaments i les obertures
arquitectòniques…”

“Amb caràcter general caldrà
que es mantingui la configuració
dels tancaments exteriors
existents…”

Que el manteniment de la
configuració dels tancaments
sigui un criteri de “caràcter
general” obre la porta a
admetre intervencions que no
mantinguin la configuració
actual dels tancaments sense
establir els motius que poden
justificar saltar-se la norma
general.

“Caldrà mantenir el sistema
de coberta de manera que
no s'alteri l'alçada total de
l'edifici de turbines.”

Aquesta prescripció no
apareix

“Caldrà mantenir la sala
noble de l'edifici de turbines
de forma que els seus usos
o equipaments no alterin la
visió diàfana de tota la
planta.”

“En especial, caldrà mantenir la
percepció estructural i
morfològica de la sala noble de
l'edifici de turbines”

El terme “percepció” és molt
subjectiu i, per tant, obert a
interpretació.

Aquests canvis fets de forma “genèrica” i sense respondre a una proposta concreta d’intervenció
que els justifiqui, poden obrir la porta a haver d’admetre intervencions no previstes actualment que
podrien no respectar els valors del bé patrimonial.



VUITENA : Compatibilitat d’intervencions amb les prescripcions vigents

a. Entenem que, durant el procés de redacció i tramitació d’un instrument de planejament o d’un
projecte d’intervenció, es vulguin fer matisacions a les prescripcions d’intervenció en un element
protegit, PERÒ això hauria de fer-se a partir del moment en que les concrecions de planejament o
projecte estiguin suficientment definides per poder estudiar els possibles canvis. Creiem que això
no es dóna en aquest moment de la tramitació del PDU. Com ja vam exposar, juntament amb
altres entitats referents en la intervenció en el Patrimoni Industrial, a les al·legacions presentades
al PDU aprovat inicialment, no estan prou definits els usos als què es volen destinar els
edificis protegits i, per tant, les intervencions que s’hi han de poder fer.

Només la “manca de sòl” per poder ubicar equipaments o usos diferents a l’habitatge derivada d’un
excessiu aprofitament privat del sòl, aparentment justificada per la necessitat de cobrir uns costos
del planejament que haurien de ser assumits per altres actors del procés de transformació del sòl
(les administracions estatal, autonòmica i metropolitana), porta al planificador a plantejar uns
volums lligats a les Tres Xemeneies i a l’Edifici de Turbines que entren en contradicció, no sols
amb les prescripcions de la fitxa de protecció, sinó amb els més elementals criteris
d’intervenció en un edifici o conjunt protegit.

b. Cadascun dels elements a protegir té les seves característiques i, per això, cada fitxa indica
possibles actuacions, que són diferents en cada cas. En el cas que ens ocupa, la contundència
dels volums dels quatre elements (les Tres Xemeneies i l’Edifici de Turbines) aconsellen no
modificar el seu volum i la seva formalització. L’aparent manca de superfície que es pot construir a
les Tres Xemeneies es pot compensar amb solucions que no interfereixin en la seva
formalització:

1) El buit que presenten les bases (ara pòrtics) dels tres elements és una imatge recent
després de la lamentable desaparició dels elements metàl·lics (calderes i altres accessoris)
que ocupaven aquests espais ara buits. Entenem que seria possible construir dins
d’aquests buits, amb solucions formals i materials que deixessin clar el que és el vell i el
que és nou, com recomanen tots els criteris d’intervenció actualment reconeguts.

2) La dificultat de comunicació directa entre els tres elements es pot resoldre fàcilment
mitjançant la construcció d’una passera de comunicació elevada. Es recuperaria així un
element del conjunt actualment desaparegut. Podria ser un element “de vidre”, amb les
necessàries mesures de protecció climàtica i anti-vertigen en aquest cas, similar a ponts i
passeres que s’estan fent a diferents indrets del món amb un notable valor paisatgístic
sense que hi comportin greus afectacions (algunes d’elles, per cert, amb participació
d’empreses catalanes).

3) La construcció d’un nou volum, també amb materials “lleugers” que contrastin amb la
contundència del formigó que forma tant les Tres Xemeneies com l’Edifici de Turbines, de
manera que no superi les dimensions d’aquest, especialment en alçada, entenem que
donaria més superfície edificable compatible amb el manteniment de la singularitat formal i
paisatgística del Conjunt protegit.



4) Els anteriors plantejaments complirien també amb el principi de reversibilitat que ha de
tenir tota actuació en un element protegit.

5) Entenem que el que acabem d’exposar són solucions que complirien
conceptualment amb les prescripcions de la fitxa associada a l’informe de declaració
del Conjunt de les Tres Xemeneies i l’Edifici de Turbines que, com tot document de
valoració, protecció i intervenció en un element protegit, ha de ser interpretat abans de
concedir una llicència d’obres per intervenir-hi. Per això entenem que el projecte
d’intervenció, sigui quin sigui, ha de ser unitari, encara que es pugui plantejar la seva
implementació en diferents fases d’intervenció. D’altra banda, al tractar-se d’un BCIL, la
llicència ha de ser concedida pels Ajuntaments de Sant Adrià i Badalona i per tant s’ha de
buscar la manera administrativa de com fer-ho conjuntament.

6) Donada la importància del Conjunt en la història industrial de Catalunya, el seu significat
per a la història social de Sant Adrià i Badalona i la importància en l'skyline de bona part de
l’àrea metropolitana, creiem que l’actuació final ha de ser objecte d’un concurs
internacional amb unes bases que deixin clars els valors constructius i formals més
significatius del conjunt i que aquests passin per davant d’altres interpretacions que, tot i
donant llibertat de projecte, es puguin plantejar.

Entenem, doncs, que tot això es pot plantejar sense necessitat de modificar les prescripcions
actualment vigents sinó interpretant-les i concretant el seu contingut, com és lògic i habitual en tot
element amb importants valors patrimonials com el que ens ocupa.

NOVENA: L’ajuntament de Badalona està actuant amb manifesta desviació de
poder

Després de tot el que s’acaba d’exposar al llarg del present escrit, es pot afirmar que la decisió de
l’Ajuntament de Badalona d’ajustar les prescripcions establertes a la vigent declaració de BCIL de
les Tres Xemeneies i l’Edifici de la sala de Turbines de l’antiga central tèrmica, mostra clares
motivacions alienes a l’interès general i que, sens dubte, beneficien els interessos privats de les
empreses propietaris del sòl comprès en l’àmbit del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies,
actualment en tramitació, entenent per desviació de poder l’exercici de potestats administratives
per a finalitats diferents de les fixades per l’ordenament jurídic, de conformitat amb l’article 48 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i de l’article 70.2, paràgraf segon, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Es de recordar que la jurisprudència del Tribunal Suprem es mostra unànime en afirmar que la
potestat administrativa, inclosa la discrecional, no allibera a l’Administració d’un comportament
adequat en l’observació de l’ordre jurídic, estant sotmesa al que doctrinalment s’anomena, de
vegades moralitat administrativa i, d’altres, prohibició de l’arbitrarietat.



Per tot això,

SOL·LICITA: Que tenint per presentat aquest escrit, es serveixi admetre’l i es tinguin per fetes, als
efectes legals oportuns, les manifestacions contingudes en el mateix i, en conseqüència, es digni
dictar resolució anul·lant i deixant sense efecte els pretesos ajustos sobre les prescripcions
establertes a la vigent declaració de BCIL de les Tres Xemeneies i l’Edifici de Turbines, i acordant
així mateix la finalització i l’arxiu de l’expedient del D. Jurídic i Adm. Gral. de Govern i Territori
2021/00029659R, pels motius posats de manifest en el decurs d’aquest escrit.

ALTRESI DIU: Que si existeix una proposta concreta que, a parer dels impulsors de l’ajust, justifica
aquests canvis en la protecció, sigui sotmesa a la valoració de la Plataforma i al criteri d’experts
independents en patrimoni i, en especial al Sr. Xavier Menéndez, a través dels informes
corresponents, abans d’aprovar definitivament cap ajust de les prescripcions actualment vigents.

ALTRESI DIU: Que la Plataforma per la conservació de les Tres Xemeneies, en la seva condició
d’interessada en l'expedient i a l’empara del que disposa l'article 40 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre.

SOL·LICITA: Li siguin notificades totes les resolucions i actes administratius que es produeixin en
relació a l'expedient que motiva aquest escrit..

Sant Adrià de Besòs, a 22 de juliol de 2021

Signat:

Rogelio Hoyos Garcia


