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El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a l’Ajuntament de Viladecans, i 
en el seu nom la portaveu BÀRBARA LLIGADAS I MUÑOZ amb DNI            , domiciliat a 
efectes de notificacions al carrer Jaume Abril, número 2, 08840 Viladecans (Baix Llobregat) i 
correu electrònic erc@viladecans.cat  
 
 
 
 
EXPOSEM 
 
 
Que després de ser aprovada inicialment en el Ple municipal de 23 de febrer de 2017 la nova 
modificació puntual del Pla General Metropolità al Polígon Industrial Centre de Viladecans i 
tenint en compte que el termini d’exposició pública del projecte i, per tant, el període per 
presentar al·legacions es manté obert fins al 28 d’abril de 2017, aquest grup manifesta el seu 
interès en participar-hi i es persona en el tràmit formulant una sèrie d’al·legacions que 
s’especifiquen a continuació.  
 
 
 
Viladecans, 2 de maig de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀRBARA LLIGADAS I MUÑOZ  
DNI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lm. Sr. CARLES RUIZ NOVELLA 
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AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN  

L’ÀMBIT DEL POLÍGON INDUSTRIAL CENTRE  
 

 
 

 
CONSIDERACIONS GENERALS:  
 
L'octubre de 2015 l'equip de govern de l’Ajuntament de Viladecans (PSC+ICV) va presentar 
un projecte de modificació del Pla General Metropolità a l’entorn del Polígon Industrial del 
Centre que enderrocava les cases històriques de la banda mar a l'avinguda Generalitat. La 
reestructuració plantejava a més habitatges de fins a 10 plantes davant de la plaça de la Vila 
i a la façana de la carretera de la Vila, modificava usos industrials, preveia l’obertura de 
l’avinguda Segle XXI, dividia el polígon en diversos àmbits i usos desfigurant el seu caràcter 
industrial, impedia el trànsit de camions d’alt tonatge, etc.  
 
A la pràctica la primera proposta urbanística aprovada a finals de 2015 pel Ple municipal 
amb els vots a favor del PSC, ICV i PP representava un torpede a la línia de flotació per a les 
petites i mitjanes empreses instal·lades al Polígon Centre de Viladecans des de fa dècades, 
posant en perill 2.500 llocs de treball tal com ha denunciat en múltiples ocasions la 
Plataforma en Defensa del Polígon Centre.   
 
El grup municipal d’ERC-AM va estudiar a fons el projecte i el va difondre àmpliament entre 
els principals afectats durant els primers mesos de 2016, principalment als veïns de les 
cases de l’avinguda Generalitat i als empresaris del polígon. Gràcies a la nostra pressió 
vàrem aconseguir que el període d’informació pública per presentar al·legacions s’ampliés 
en diverses ocasions, ja que inicialment només contemplava un mes amb les vacances de 
Nadal pel mig. La Plataforma va organitzar una cadena humana per protestar contra les 
intencions de l’Ajuntament i ERC va presentar diverses mocions al Ple per intentar modificar 
el projecte i crear una comissió de treball que no va prosperar pels vots en contra dels 
mateixos grups que varen aprovar la primera aprovació inicial.  
 
ERC va  aconseguir salvar les cases afectades de l’avinguda Generalitat per mitjà d’una 
moció aprovada per unanimitat a principis de 2016. Mesos més tard es va aprovar finalment 
la constitució d’una comissió de treball integrada pels representants polítics del consistori, 
agents socials i actors afectats que ha estat treballant de juny a setembre de 2016. Entre tots 
els integrants s’ha aconseguit que l'equip de govern obri els ulls i modifiqui el projecte. Els 
àmbits afectats només engloben ara la zona del nou traçat de l’avinguda de la Generalitat i 
l’avinguda del Segle XXI -enlloc de tot el polígon com succeïa abans-, els usos són els que 
els afectats consideren necessaris per incentivar el polígon i les alçades dels edificis s’han 
rebaixat a 6 plantes (excepte a la cantonada del nou tram de l’avinguda del Segle XXI amb la 
carretera de la Vila on es preveu un hotel i oficines de 8 plantes per compensar un Pla 
aprovat pel consistori tot just un any abans). En qualsevol cas, aquest nou Pla i l'anterior són 
la nit i el dia.  
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Dels objectius que persegueix aquest Pla podem estar d’acord en molts punts, tot i que en 
d’altres no, tal com especifiquem a continuació: 
 

a) Manteniment de l’activitat econòmica amb la millora de la regulació dels usos 
industrials: ens alegrem que després de l’esforç de tots el membres de la comissió 
de seguiment i a la vegada de les taules de treball, es plantegi el manteniment del 
teixit industrial existent a la major part del polígon, però amb la flexibilització d’algunes 
limitacions existents actualment als usos i a l’edificació. Tot i que hi ha un apartat del 
document 6.3 SOL URBÀ que diu “A la zona 22apic1 es podran delimitar plans de 
millora urbana amb els objectius que reconeix el PGM en les zones qualificades de 
22a.” que es contradiu amb l’objectiu i que demanarem eliminar. 

 
b) Introducció de noves tipologies i usos: és evident que cal evolucionar els polígons 

industrials i sobretot dur a terme el manteniment que cal abans de plantejar una 
modificació de Pla General. No podem permetre que la introducció de noves tipologies 
i usos desvirtuïn l’activitat d’un polígon industrial que en aquest cas dóna feina a 2.500 
treballadors. 

 
c) Integració del Polígon Centre a la ciutat a nivell viari: no creiem que calgui una 

connexió de l'estructura viària del polígon amb la resta de la trama urbana municipal, 
creiem que no cal integrar l’estructura viària del polígon dins de la xarxa viària 
municipal i facilitar la continuïtat de la trama viària de l’entorn. La xarxa viària que 
dóna servei a un “polígon industrial urbà” amb pas de camions d’alt tonatge difícilment 
serà compatible amb el trànsit de vianants i la xarxa urbana i, això sí, cal que estigui 
ben comunicada i integrada amb la xarxa viària superior que dóna accés al port, 
aeroport o a les grans vies. 

 
d) Augment i millora de l’espai públic: en quan a l’espai públic sol·licitarem que 

qualsevol remodelació es faci via participació ciutadana o dels propis afectats. Cal 
apoderar als ciutadans i plantejar-los diferents opcions com, per exemple, davant la 
futura remodelació de la plaça Europa i que sigui la ciutadania la que determini com 
vol que sigui. 

   
e) Transformació urbanística a mida: aquest objectiu el valorem molt positivament 

respecte el primer projecte sempre i quan es resolgui l’apartat 6.3 SOL URBÀ que diu 
“A la zona 22apic1 es podran delimitar plans de millora urbana amb els objectius que 
reconeix el PGM en les zones qualificades de 22a.” 
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Al·legació  1. VIMED 
 
Tenint en compte que la MPGMPIC és el projecte urbanístic de més envergadura i complex 
de l’actual mandat municipal, l’elevat nombre d’al·legacions que es presentaran -tot i la 
comissió de treball- durant el període d’exposició pública, el fort rebuig manifestat per una 
part important de la societat civil i especialment per part dels actors involucrats, la necessària 
transparència durant tot el procés de reparcel·lació i reorientació del Polígon Centre, així 
com l’opacitat que caracteritza el funcionament de les empreses municipals que escapen del 
control i seguiment de l’opinió pública i els grups municipals a l’oposició, 
 
 
Proposem :  
 
1.- Garantir que la tramitació, delimitació, concreció i gestió administrativa de tots els 
processos vinculats a la MPGMPIC seran assumits pels serveis propis d’urbanisme i 
planificació territorial de l’Ajuntament de Viladecans, enlloc de ser transferits a 
l’empresa municipal VIMED. 
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Al·legació 2. Afectació avinguda Generalitat 
 
L’avinguda de la Generalitat hauria de ser la infraestructura històrica a potenciar per  
delimitar l’àmbit urbà de referència a la ciutat que permeti relligar tots els barris de 
Viladecans, reprenent la funció que va assolir l’antiga carretera de Barcelona en la 
consolidació  del nucli antic a la primera meitat del segle XX. 
 
Els elements patrimonials a tenir en compte dins d'aquest àmbit són els següents:  
 

- La traça rectilínia de la carretera.  
- La recuperació de l'arbrat que hi havia a les vores en forma de parc urbà. 
- Les cases de la banda mar de la carretera.   
- El Mercat Municipal.  

 
Atès que la MPGMPIC proposa dins d'aquest àmbit un Pla de Millora Urbana (PMU-3) amb 
edificis d'habitatges d'alçada màxima PB+6P, desviar la traça de l’avinguda de la Generalitat 
i una remodelació de la plaça Europa.  
 
Proposem :  
 
1.- Modificar els usos dels habitatges de la Clau 12v   
 
Aquest pla de millora al nucli antic no hauria de fixar que la planta baixa hagi de ser d’ús 
exclusiu comercial, si no que s’accepti  ser també habitatge a PB+1.  
 
  
2.- Recuperar els terrenys de l’antic Poliesportiu Municipal del Centre com a sòl públic 
 
Proposem traslladar l’edificabilitat assignada actualment al Poliesportiu Municipal del Centre 
al nou àmbit residencial de l’avinguda Generalitat amb les característiques plantejades. Es 
recuperaria així el sòl de l’antic poliesportiu com a sòl públic per a fer-hi equipament públic 
de proximitat pel nucli antic i els barris de Sales i Torre Roja en un context de manca 
d’instal·lacions públiques.  
 
 
3.- Remodelació de la plaça Europa 
 
Sol·licitem un procés de participació ciutadana per decidir com serà la remodelació de la 
plaça Europa. Cal recordar que el disseny d’aquesta plaça es va realitzar per un arquitecte 
de prestigi i que va incorporar uns elements, com els murs, que simbolitzen la història dels 
edificis que hi havia hagut abans. Aquest procés participatiu hauria de tenir dues fases: en 
primer lloc una fase deliberativa per determinar què voldria la ciutadania i, posteriorment, un 
període per plantejar diverses propostes de remodelació que els veïns haurien d’escollir.  
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4.- Possibles canvis al Mercat Municipal 
 
En cas que en un futur es decideixi modificar el Mercat Municipal –tal i com contemplava el 
primer projecte- exigim que qualsevol canvi -ja sigui per modificar la seva ubicació com per 
ampliar l’actual equipament- es faci plantejant als paradistes les diferents alternatives, tenint 
en compte les seves necessitats i per mitjà d’un procés de participació amb els principals 
afectats. 
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Al·legació 3. Afectació de la zona industrial 
 
Els paràmetres bàsics del Pla General Metropolità per a una zona industrial en sòl urbà, 
estableixen una alçada màxima de 17 metres (PB+3P) amb clau 22a. 
 
Sense entrar en les repercussions que pot generar l'aprovació de la MPGMPIC en el  teixit 
industrial existent, el comerç de proximitat del nucli urbà i les expectatives de creació de 
noves empreses, podem afirmar categòricament que la documentació de la MPGMPIC no 
valora satisfactòriament l’impacte social, econòmic i ambiental que representa per a 
Viladecans aquesta tramitació en la situació econòmica actual.  
 
Així mateix, tot i la voluntat expressada de tendir a l’excel·lència energètica reduint els gasos 
d’efecte hivernacle, qüestionem aquests objectius ja que l’Ajuntament de Viladecans no 
disposa d’ordenances ni de reglaments en aquest àmbit que serveixin de guia a les 
empreses constructores per reduir la petjada ecològica, tant de la reforma a dur a terme com 
de les futures activitats econòmiques. Qüestionem també la implantació d’energia 
fotovoltaica en un entorn urbà com Viladecans, especialment arran del desinterès demostrat 
pels successius governs municipals al llarg dels anys en un àmbit que ni tant sols ha estat 
objecte d’ordenança municipal. 
 
En aquest nou projecte els PMU's no afecten a tota la delimitació, ja no és generalitzada ni 
de grans extensions, com sí que ho era el projecte anterior. Ara bé, creiem que l'apartat 6.3 
SOL URBÀ “A la zona 22apic1 es podran delimitar plans de millora urbana amb els objectius 
que reconeix el PGM en les zones qualificades de 22a" obre la porta generar nous PMU i 
convertir sòl industrial en més usos terciaris, destruint l’essència del polígon. 
 
Per altra banda, cal recordar que la construcció d’habitatges és una eina per a fer viable 
l’actualització del Polígon i la seva revitalització, no un objectiu per a si mateix. 
 
 
En conseqüència,  proposem:  
 

1.- Eliminar la frase “A la zona 22apic1 es podran delimitar plans de millora urbana amb els 
objectius que reconeix el PGM en les zones qualificades de 22a.” de l’apartat 6.3 SOL URBÀ  
de la memòria i de tots els altres llocs on es detalli la mateixa frase. 
 
2.- Substituir la reconstrucció de la urbanització i ampliació dels vials del Polígon 
Centre per una rehabilitació i redimensionat de calçades, voreres i adequació dels 
serveis, amb l'objectiu que coexisteixin les noves implantacions amb les indústries existents 
i potenciar l'oferta de sòl industrial en condicions assequibles a la demanda dels petits i 
mitjans industrials de Viladecans.  
 
3.- Al PMU-1 suprimir la unitat d'edificació de 37,5 metres d'alçada (PB+8P). Cal 
suprimir la unitat d'edificació de 37,5 metres (PB+8P) i mantenir les condicions d'alçada 
màxima PB+6P establerta en la clau 22apic2.  
 
4.- Reduir la construcció d’habitatges fins al mínim possible, de manera que només se’n 
construeixin aquells que siguin necessaris per a traslladar edificabilitats ja assignades –com 
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la dels terrenys del Poliesportiu Centre i les del punt anterior- i per realitzar aquelles 
modificacions urbanístiques necessàries per a reactivar i modernitzar el Polígon Centre.  
 
5.- Incloure a l’àmbit del projecte sense assignar cap PMU l’àmbit de la factoria Roca 
Radiadors, ja que és molt important preveure la consolidació de les formes urbanes i el 
model de creixement dels terrenys de la multinacional, així com la xarxa viària bàsica a 
l’interior dels terrenys de la factoria per connectar l’avinguda Riera de Sant Llorenç 
amb el Polígon Industrial Centre. 
 
6.- Eliminar l’estat de Règim transitori, ja que resulta innecessari a l’unificar el Polígon 
Centre en un nou i únic PMU. 
 
7.- Garantir la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic només en aquelles 
parcel·les on es concreti una nova edificació. 
 
8.- Definir els espais lliures sense comptabilitzar l’ampliació de voreres i vials, així com 
delimitar de nou el sector afectat per la reforma del Polígon Centre deixant fora la zona verda 
ja acabada al tram final de la carretera de la Vila, entre el pont sobre les vies del tren i 
l’avinguda Segle XXI, enllestida durant la promoció del sector Vilamarina.  
 
9.- Realitzar un estudi d’impacte ambiental que avaluï i mesuri la generació de gasos 
d’efecte hivernacle com a conseqüència de la reforma i la reorientació del Polígon Centre, 
així com de l’activitat humana i el trànsit de vehicles associats després de la construcció de 
dels nous habitatges.  
 
10.- Eliminar els usos comercials al frontal del carrer Agricultura, que sí es permeten a 
la carretera de la Vila i al nou vial de l’avinguda Segle XXI. Fixar el frontal del carrer 
Agricultura amb els mateixos usos que la resta del PMU-2 22apic2. El carrer Agricultura 
és un carrer molt transitat que permet l’accés a la ciutat des de la C32 i no és adequat afegir 
trànsit comercial de vehicles i persones. És la principal artèria d’accés a la ciutat, de per si ja 
prou congestionada.  
 
11.- Els propietaris de les edificacions en sòl urbà consolidat podran realitzar obres de 
consolidació i augment de volum tot i que no es desenvolupin els Plans de Millora Urbana, ja 
que l’objectiu és mantenir activa i en increment l’activitat econòmica del Polígon. 
 
12.- No es permetrà l’ús d’activitats recreatives musicals. 
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Al·legació 4. Xarxa viària   
 
 La MPGMPIC proposa dues actuacions per a la xarxa viària: 
 
 - El desdoblament de l’avinguda de la Generalitat 
 - La prolongació de l'avinguda Segle XXI  
 
L’avinguda de la Generalitat construïda l'any 1873, amb un traçat rectilini just per on hi havia 
l'antiga línia de mar, de pendents suaus i ajustades per evitar trams inundables, com encara 
es pot observar a la plaça de l'Ajuntament, la Plaça Europa i el barri de Sales, és una 
infraestructura que sobrepassa l'àmbit local i forma part de la memòria històrica de 
Viladecans i del Delta del Llobregat.  
 
Durant la primera meitat del segle XX va ser l'eix que consolidà el nucli urbà i en la segona 
meitat es va convertir en el cordó umbilical de les comunicacions entre els municipis del 
Delta i Barcelona, gairebé sempre saturada. 
 
En els darrers anys, maltractada amb rotondes i laterals desgavellats, s'ha convertit en un 
vial de servei de l'autovia C-32. La proposta de la MPGMPIC per a l’avinguda de la 
Generalitat desvirtua el traçat original i el  joc de rasants que va respectar el projecte de la 
Plaça Europa, recolzat amb les traces i arbres dels patis de l’antic col·legi dels Germans 
Gabrielistes.  
 
Viladecans té un deute amb aquesta carretera, que hauria de ser l'eix sobre el qual ha de 
pivotar la regeneració del nucli antic, referent d’identitat per a tots els viladecanencs, tal com 
es descriu i proposa en la segona al·legació. 
 
La condició necessària per a recuperar l’avinguda de la Generalitat és mantenir el seu 
traçat original i una funcionalitat proporcionada a les seves dimensions. Per assolir 
aquesta condició és fonamental resoldre la mobilitat de Viladecans, tal com havia previst el 
Pla General Metropolità de Viladecans. En aquest sentit, prèviament a qualsevol actuació 
considerem imprescindible i condició necessària la redacció d’un estudi de mobilitat 
del conjunt de la ciutat que permeti conèixer les necessitats presents i futures per tal de 
millorar el trànsit de vehicles, bicicletes i vianants a la ciutat.  
 
Altrament, fins que no es disposi d’aquest instrument és molt difícil apostar per una 
alternativa de gran calat com pot ser la prolongació de l’avinguda Segle XXI, ja que requeriria 
l’expropiació de nombroses naus, així com la seva continuïtat a través dels terrenys de la 
factoria Roca Radiadors, quelcom que ni tan sols es planteja en la memòria del projecte de 
reforma. Caldria també salvar importants inconvenients com el trànsit de camions d’alt 
tonatge, habitual en entorns industrials com el Polígon Centre, enmig d’una avinguda que 
concentraria gran part del trànsit rodat que actualment circula per l’antiga carretera de 
Barcelona.   
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Es per tot això que es proposa :  
 
1.- Aturar la MPGMPIC fins a la redacció d’un estudi de mobilitat integral del conjunt 
de la ciutat que permeti establir quines són les necessitats i les prioritats per tal de 
millorar el trànsit rodat i a peu al municipi de Viladecans.  
 
2.- Aturar la MPGMPIC fins a la definició d'un model industrial que contempli i concreti 
les expectatives d'usos generades pels àmbits contigus i, en especial, als terrenys de 
la factoria Roca Radiadors.  
 
3.- Presentar a la comissió de seguiment els estudis de mobilitat generada i les 
valoracions més adequades a l’hora de triar rotonda o semàfors. Valorar les opcions 
més tecnològiques sobre senyalització intel·ligent. 
 
4.- Ubicar una zona d’aparcament i indicar les zones de càrrega de vehicles elèctrics 
que s´hi habilitaran. 
 


