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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 ANTECEDENTS 
Els sòls inclosos en la Present Modificació de PGM, formen part del sector “C” delimitat pel Pla 
Parcial d’Ordenació del Polígon Industrial del Consorci de la Zona Franca, situats a l’Est del 
complex alimentari de Mercabarna.

A partir dels anys vuitanta, Mercabarna va començar a desenvolupar-se a un ritme alt, generant 
una forta demanda de sòl per a la implantació d’activitats complementàries als Mercats Centrals 
Majoristes. Fou en aquest moment que es va començar a pensar en un possible creixement del 
seu recinte.  

En aquest sentit l’any 2005 es va aprovar la Modificació de PGM per a la definició de la subzona 
22AL en l’entorn de Mercabarna per tal de caracteritzar una nova subzona de sòl industrial. 
Aquesta subzona derivada del mateix sòl industrial, delimita un règim específic d’usos orientats 
cap al camp de la logística, transformació i distribució alimentàries. 

Durant aquest temps, però, la tendència de creixement dels Mercats Centrals de Mercabarna ha 
anat minvant, fins a la situació actual d’estabilitat. S’ha anat reduint tant el nombre d’operadors, 
com la demanda de superfície, gràcies a l’evolució de les tecnologies de la logística i la 
concentració d’operadors grans en detriment dels petits. Per aquest motiu Mercabarna va iniciar 
un procés de reordenació, per tal d’optimitzar el sòl dins el recinte actual que ha derivat en una 
Modificació del Pla Especial Urbanístic de reordenació i de millora urbana del recinte de 
Mercabarna, actualment en tramitació, que permetrà disposar de sòl per a activitats 
complementàries, per satisfer part de la demanda actual. 

Per altra banda actualment a l’àmbit hi ha instal·lades algunes indústries que tenen una projecció 
de futur bastant estable amb la qual cosa, la limitació d’usos cap a industrial alimentari de la totalitat 
del sector els impediria la seva continuïtat al sector i no sembla adient en la conjuntura actual. 

1.2 CRONOLOGIA 
2014 Protocols de col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona amb Consorci de la Zona Franca 
i amb Generalitat de Catalunya en relació amb un equipament penitenciari de la Zona Franca, 
entre d’altres temes urbanístics i patrimonials. 

2015 Redacció la Modificació per a l’emplaçament de l’equipament penitenciari de la Zona 
Franca i Modificació puntual de l’MPGM de la subzona 22AL. Aprovada inicialment. 

2015  Conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona amb el Consorci de la Zona Franca 
(CZF) signat el 2 de desembre. Estableix l’abonament de la càrrega d’urbanització per part del 
CZF als àmbits de Casernes de Sant Andreu a través de determinades permutes. 

2016 Declaració d’intencions per a l’execució conjunta de promocions d’habitatge signada el 27 
de juliol.   

2017 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, 
signat el 10 de gener, per resoldre les discrepàncies d’emplaçament del centre penitenciari de la 
Zona Franca. 

2017 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca 
sobre actuacions en matèria urbanística i patrimonial en el terme municipal de Barcelona, signat 
10 de març.

1.3 MOTIVACIÓ I OBJECTE DEL PLA 
En data de 10 de març de 2017 se signa el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci de la Zona franca sobre actuacions en matèria urbanística i patrimonial en 
el terme municipal de Barcelona. Aquest conveni és la principal motivació de la redacció del 
present document de pla. Atès la seva rellevància en el desenvolupament de la proposta del pla, 
s’incorpora l’esmentat conveni com Annex 1. 

Abans però, l’any 2014, l’Ajuntament va signar dos protocols de col·laboració, d’una banda, amb 
el Consorci de la Zona Franca i, d’una altra, amb la Generalitat de Catalunya, en relació amb 
l’equipament penitenciari de la Zona Franca. 

Els pactes d’ambdós protocols varen motivar la redacció el 2015 de la Modificació del PGM per a 
l’emplaçament de l’equipament penitenciari de la Zona Franca i modificació puntual de l’MPGM de 
la subzona 22AL, que es va aprovar inicialment. Sobre aquesta qüestió, l’actual Conveni de 
10/01/2017 incorpora el compromís explícit de desistir formalment continuar amb la tramitació de 
la modificació del PGM esmentada, atès que existia una discrepància entre la delimitació de 
l’emplaçament previst en el Protocol amb el Consorci de la Zona Franca i el signat amb la 
Generalitat de Catalunya.

Del protocol de col·laboració de l’Ajuntament amb el Consorci de la Zona Franca, signat l’1 d’agost 
de 2014, conjuntament amb el conveni del 2 de desembre de 2015 i la declaració d’intencions per 
a l’execució conjunta de promocions d’habitatge, del 27 de juliol de 2016, en resulten els següents 
compromisos: 

a) La transmissió del domini a l’Ajuntament mitjançant permuta d’una parcel·la de 20.000 m² 
per a la implantació dels futurs equipaments penitenciaris a la Zona Franca 

b) Promoure una modificació puntual del PGM en l’àmbit del Polígon Industrial de la Zona 
Franca als efectes de: 

1.- Retornar la qualificació 22a a la parcel·la del Carrer 5, núm. 21, 23, que va ser qualificada de 
7c per la MPGM aprovada definitivament el 24/10/2006, per tal de destinar-la a equipament 
penitenciari. 

2.- Qualificar amb clau 7c (equipament penitenciari) la parcel·la esmentada al punt a). 

3.- Qualificar amb la clau 22a els sòls actualment qualificats de 22AL excepte la parcel·la que es 
proposa qualificar de 7c en el punt anterior, de l’illa delimitada pels carrers D, E, 4 i 6 del Polígon 
Industrial de la Zona Franca. 
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c) La modificació puntual del PGM en l’àmbit del Polígon Industrial de la Zona Franca, que 
analitzi temes de planejament (implantació d’usos terciaris, establiment industrials de 
petites dimensions) i de gestió (cessió a l’Ajuntament de terrenys qualificats de Sistemes, 
i la conservació dels mateixos per l’Administració actuant). 

d) La tramitació de les modificacions urbanístiques que interessen per al desenvolupament 
dels sectors de la Marina del Prat Vermell, als efectes de contemplar el desenvolupament 
urbanístic harmonitzat de l’edificabilitat que tenen. 

En el conveni del 2017, l’Ajuntament es compromet a formular dos expedients de modificació 
puntual del PGM, un que abasti els punts 1 i 2 de l’anterior punt b), i l’altre, del punt 3. 

Del primer expedient n’ha resultat, la Modificació de PGM en tres peces discontínues de la Zona 
Franca per a l’emplaçament de l’equipament penitenciari a Barcelona, que en l’actualitat es troba 
en tramitació, aprovació provisional. Aquesta modificació incorpora també els pactes acordats amb 
la Generalitat de Catalunya a l’actual conveni de 10/01/2017 amb l’efecte de resoldre les 
discrepàncies que van sorgir en la tramitació de la MPGM per a l’emplaçament de l’equipament 
penitenciari de la Zona Franca i modificació puntual de l’MPGM de la subzona 22AL.

Del segon expedient es deriva la present modificació puntual del PGM, que recull la voluntat de 
retornar a la qualificació original de zona industrial, clau 22a, els sòls de l’illa delimitada pels carrers 
D, E, 4 i 6 del Polígon Industrial de la Zona Franca, qualificats d’industrial alimentari 22AL per la 
modificació puntual del PGM aprovada definitivament a data 25/07/2005.  

1.5 INICIATIVA 
La iniciativa de la present Modificació de Pla General Metropolità és del Consorci de la Zona 
Franca, propietari dels terrenys que conformen l’àmbit de planejament. La proposta es presenta 
davant l’Ajuntament de Barcelona per tal que l’assumeixi i procedeixi a la seva aprovació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant, TRLU). 

1.6 ÀMBIT 
L’àmbit del pla es localitza dins el polígon industrial de la Zona Franca, al districte de Sants-
Montjuïc. Concretament, incorpora els sòls compresos entre els carrers D i F i els carrers número 
4 i número 6, excloent la parcel·la qualificada d’equipament comunitari 7a i la parcel·la situada al 
carrer D, 33-35 afectada per la  Modificació del PGM en tres peces discontínues de la Zona Franca 
per a l’emplaçament de l’equipament penitenciari a Barcelona. Té una superfície total de 358.613 
m² de sòl. 

L’àmbit es delimita gràficament al plànol i.03 Àmbit del pla. 

Imatge 1:Àmbit 

Font: © Barcelona Regional 

1.7 JUSTIFICACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
L’àmbit d’actuació incorpora únicament els sòls de l’illa delimitada pels carrers D, E, número 4 i 
número 6 (illa D6E4) del polígon de la Zona Franca, per tal de fer efectiu el canvi de qualificació 
de 22AL a 22a, sense afectar aquells sòls delimitats per l’illa compresa pels carrers F, E, número 
4 i número 6 (illa E6F4), que romandran amb les qualificacions que va determinar la Modificació
del PGM per a definició de subzona 22AL en l’entorn de Mercabarna, aprovada definitivament per 
la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió de 25 de juliol de 2005. 

S’exclou de la modificació i per tant de l’àmbit d’actuació la parcel·la del carrer D, 33-35 /E, 34-36 
(parcel·la cadastral 6956202DF2765F0002OZ), ja que està inclosa a la MPGM per l’emplaçament 
de l’equipament penitenciari que està tramitant-se, i la parcel·la del carrer D, 17-23/ E 24,20 (amb 
referència cadastral 6956207DF2765F0003OX), qualificada de sistema d’equipaments 
comunitaris i dotacions actuals 7a, on es troba instal·lat el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) 
de la Zona Franca. 
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1.8 TITULARITAT DEL SÒL 
Les parcel·les incloses dins l’àmbit d’actuació de la present MPPGM són les següents, totes elles 
propietat del Consorci de la Zona Franca: 

Illa  Par. Adreça principal  Sup. Cadastre (m²) 

23070  009 Carrer Número D, 1-9 54.477   

23070  008 Carrer Número D, 11-15 30.098   

23070  006 Carrer Número D, 25    9.963   

23070  005 Carrer Número D, 27  10.045   

23070  004 Carrer Número D, 29    9.975   

23070  003 Carrer Número D, 31    9.952   

23070  001 Carrer Número D, 37-39 20.020   

Donat les lleugeres diferències que s’han detectat entre les superfícies cadastrals i les mesurades 
sobre la cartografia municipal, s’ha optat per definir la proposta del pla a partir de les superfícies 
gràfiques que hi consten. 

2. ESTAT ACTUAL 

Els terrenys objecte de la present modificació puntual del PGM estan situats al polígon industrial 
de la Zona Franca, molt a prop de Mercabarna. En ells s’hi desenvolupen activitats industrials, 
d’oficines vinculades en aquest usos, així com d’emmagatzematge, tot i que el planejament vigent 
els destina majoritàriament a industrial alimentari. En concret, dins l’àmbit del pla hi trobem des 
d’una empresa de fabricació d’envasos de vidre, una altra de serveis integrals d’automatització en 
processos industrials de soldadures, una empresa d’arts gràfiques i una empresa de logística de 
distribució i d’emmagatzematge. 

Imatge 2:Activitats 

Font: © Barcelona Regional 

En referència amb el risc químic derivat d’establiments industrials, la major part dels sòls queden 
dins de la zona d’intervenció per establiments amb risc alt segons el Pla d’Emergència Exterior del 
Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT), produïda per les instal·lacions de les empreses 
Industrias Titan, SA, al Polígon Industrial Pratenc, i Archroma Ibérica, SLU (antiga Clariant Ibérica 
Producción, SA), a la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Prat. Les parcel·les situades més al 
Nord de l’àmbit queden fora d’aquesta zona tot i que es mantenen dins l’àmbit d’alerta segons el 
pla d’emergència.
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Imatge 3:Risc químic Plaseqcat 

Font: © Generalitat de Catalunya mapa de Protecció Civil de Catalunya 

3. SITUACIÓ URBANÍSTICA 

3.1 ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
El Pla General Metropolità (PGM), aprovat el 14 de juliol de 1976, qualificà el conjunt de sòls 
objecte del present pla  de Sistema viari bàsic (5) i de Zona Industrial (22a), reconeixent l’ordenació 
anterior establerta pel “Plan Parcial de Ordenación del Polígono industrial del Consorcio de la Zona 
Franca de Barcelona”, aprovat definitivament el 16 de febrer de 1968. 

El PGM qualificà de sòl industrial, aquell sòl urbà destinat principalment a la ubicació d’indústries 
i magatzems que, per la naturalesa de l’activitat o dels materials o productes que es tractessin, o 
dels elements tècnics emprats, no generessin situacions de risc per a la salubritat o la seguretat o 
no fossin susceptibles de mesures correctores que eliminessin tot risc a la salut i la seguretat, tant 
personal com ambiental o de degradació del medi ambient. 

Imatge 4:Qualificacions del PGM 1976 

Font: © Ajuntament de Barcelona 

3.2 PLANEJAMENT VIGENT 
El planejament vigent per a les dues illes situades als carrers D, E i F en els trams compresos 
entre els carrers número 4 i número 6 al polígon industrial de la Zona Franca, és la Modificació del 
PGM per a definició de subzona 22AL en l’entorn de Mercabarna, aprovada definitivament per la 
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió de 25 de juliol de 2005. 

La MPGM té per objectiu ordenar la transformació progressiva d’aquestes dues illes envers uns 
nous usos que s’integrin a les activitats alimentàries i d’abastament relacionades amb el conjunt 
de Mercabarna. 
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Imatge 5:MPGM per a definició de subzona 22AL en l’entorn de Mercabarna 

Font: © Ajuntament de Barcelona 

Per a la major part dels sòls, estableix la qualificació de Subzona industrial alimentària, clau 22AL. 
En aquesta subzona, l’ús principal integra tot el conjunt d’activitats que es troben relacionades 
amb l’emmagatzematge, la manipulació i transformació, i la distribució a l’engròs de productes 
agroalimentaris destinats al consum humà. Els altres usos admesos són els industrials en general 
com a complementaris de l’ús principal, sempre que es trobin directament relacionats amb el 
principal. 

A més, s’admet l’ús d’oficines localitzat en edificacions diferenciades de la nau industrial i 
adossades a aquesta, o dins l’edificació principal, amb un màxim del 15% del sostre edificable per 
parcel·la. També s’admet l’ús de serveis tècnics i mediambientals, en referència amb les activitats 
relacionades amb les infraestructures i xarxes de serveis necessàries per al normal 
desenvolupament de les activitats i instal·lacions de la subzona. 

El tipus d’ordenació en la subzona 22AL és el d’alineació a vial, amb una reculada de 20 m respecte 
a l’alineació dels vials longitudinals (carrers D, E i F), per a destinar aquest espai a l’estacionament 
i a les operacions de càrrega i descàrrega de vehicles. L’edificabilitat màxima per parcel·la és de 
2 m2st/m2s, amb una alçada màxima de 24,40 m. 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

1. OBJECTIUS 

La present Modificació del PGM té per objecte l’ajust de les condicions de transformació de les 
parcel·les qualificades de subzona industrial alimentària, clau 22AL, que es localitzen a l’illa 
compresa entre els carrers E, F, número 4 i número 6 (d’ara endavant illa E6F4); així com la 
substitució de l’ús industrial alimentari en els sòls compresos en l’illa delimitada pels carrers D, E, 
número 4 i número 6 (d’ara endavant illa D6E4), pels usos permesos a la zona industrial. 

2. PROPOSTA 

2.1 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Tal com s’explica a l’apartat 1.3 motivació i objecte del Pla, la proposta consisteix en mantenir la 
qualificació de Subzona industrial alimentària, clau 22AL, per als sòls contigus a Mercabarna, illa 
E6F4 i qualificar de Zona industrial, clau 22a, els sòls que conformen l’illa D6E4. 

2.2 REGULACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL, CLAU 22A 
Aquests sòls que es qualifiquen de zona industrial es regulen genèricament per les normes 
urbanístiques del PGM, i consegüentment, l’ordenació es remet a l’establerta pel “Plan Parcial de 
Ordenación del polígono industrial del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona”, aprovat el 16 
de febrer de 1968. Les normes de la present Modificació del PGM precisen que els usos industrials 
no excedeixin de la 4a categoria i siguin activitats que no comportin problemes mediambientals, 
per tal de protegir la proximitat dels equipaments previstos. 

D’altra banda, cal destacar, sobretot en relació a les parcel·les veïnes del Centre de Preventius, 
que es mantenen les alineacions de l’edificació determinades a l’apartat 5 de les ordenances del 
citat pla parcial, de 10 metres respecte del front de façana a vial i de 6 metres respecte dels límits 
de les parcel·les contigües. El manteniment d’aquesta distància de 6 metres en les parcel·les d’ús 
industrial, sumat als 14 metres que s’ha d’enretirar l’edificació destinada al Centre de Preventius 
dins de la seva pròpia parcel·la, garanteix la distància mínima de 20 metres que requereix 
l’equipament per motius de seguretat. 
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2.3 RÈGIM NORMATIU TRANSITORI DE LA SUBZONA INDUSTRIAL ALIMENTÀRIA, 
CLAU 22AL 

Per als sòls que conformen l’illa E6F4 al costat de Mercabarna, el pla manté la restricció dels usos 
industrials exclusivament per activitats alimentàries, amb les especificacions sobre categoria i 
prevencions mediambientals generals dels usos industrials d’aquest pla. 

Per tant, per aquesta illa (E6F4) es mantenen les tres disposicions transitòries de la Modificació 
del PGM per a definició de subzona 22AL en l’entorn de Mercabarna, aprovada definitivament per 
la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió de 25 de juliol de 2005, i que 
es citen literalment a continuació: 

Primera. Règim de les activitats que comptin amb llicència d’activitat ambiental abans de 
l’entrada en vigor de la MPGM.

1. Les activitats existents en l’àmbit a l’entrada en vigor de la MPGM que comptin 
amb llicència d’activitat o ambiental, i que no s’ajustin al règim d’usos previst en 
l’article 8 de la MPGM, podran continuar desenvolupant-se fins , com a màxim, 
la data de finalització del contracte d’arrendament formalitzat amb el Consorci 
de la Zona Franca abans de l’entrada en vigor de la MPGM sense que aquests 
efectes es pugui tenir en compte les pròrrogues dels contractes que 
eventualment hagin estat acordades amb posteritat a l’entrada en vigor de la 
MPGM. 
Les previsions establertes en el paràgraf anterior seran d’aplicació també en els 
supòsits de transmissió de la llicència d’activitats o ambiental d’acord amb la 
legislació vigent 

2. Dins el termini màxim previst en l’apartat anterior, es podran autoritzar 
modificacions i/o ampliacions de les activitats autoritzades abans de l’entrada 
en vigor de la MPGM, que no s’ajustin al règim d’usos establert per l’article 8, 
d’acord amb les següents condicions: 
a) Que la modificació o ampliació no suposi la classificació de l’activitat en un 

annex de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de 
l’administració ambiental, que inclogui activitats amb una incidència 
ambiental més intensa que aquell que correspon a l’activitat autoritzada en 
el moment d’entrada en vigor de la MPGM, llevat del cas que el canvi 
d’annex derivés dels increments quantitatius autoritzables d’acord amb els 
epígraf c) i d) del present apartat. 

b) Que la modificació o ampliació no suposi la inclusió de l’activitat en un 
epígraf dels Annexes de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció 
integral de l’administració ambiental, diferent a aquell que correspon a 
l’activitat autoritzada en el moment d’entrada en vigor de la MPGM encara 
que la modificació o ampliació no suposi la classificació l’activitat en un 
annex diferent de la citada Llei.

c) Que la modificació o ampliació de l’activitat no suposi un increment superior 
al 50% quant al volum de producció i/o d’emmagatzematge, o quant al 
volum de matèries primers consumides. 

d) Que la modificació o ampliació no comporti l’emissió de nous contaminants, 
i no suposi un augment superior al 25% quan a les emissions actuals 
contaminants.

3. En tot cas , la modificació de les activitats d’acord amb aquesta Disposició no 
podrà suposar l’ampliació de les instal·lacions sobre una parcel·la de major 
superfície de la que ocupen en el moment d’entrada en vigor de la MPGM, o 
diferent d’aquesta. 

4. Les sol·licituds de modificació i/o ampliació de les activitats, degudament 
autoritzades per la corresponent llicència d’activitat o ambiental, que hagin 
estat presentades abans de l’entrada en vigor de la MPGM, es tramitaran 
d’acord amb el règim vigent abans de l’entada en vigor de la MPGM. 
Una vegada resolt l’expedient corresponent, l’activitat podrà continuar 
desenvolupant-se de conformitat amb la llicència de que disposi, i restarà 
subjecta a les limitacions i condicions establertes en els apartats precedents. 

Segona. Règim de les activitats amb llicència d’activitat o ambiental en tràmit a l’entrada en 
vigor de la MPGM. 

Les sol·licituds de legalització d’activitats existents que no s’ajustin al règim d’usos de la MPGM, 
presentades abans de l’entrada en vigor d’aquesta es tramitaran d’acord amb el règim anterior. 
Aquestes activitats que obtinguin la corresponent llicència restaran també subjectes al règim 
previst a la Disposició Transitòria Primera  

Tercera. Règim de les edificacions existents en l’àmbit a l’entrada en vigor de la MPGM. 

En les parcel·les on s’ubiquen les activitats acollides al règim establert per la Disposició Transitòria 
Primera, podran autoritzar-se: 

a) Les obres de consolidació i rehabilitació de l’edificació existent en el moment d’entrada en 
vigor de la MPGM; 

b) Les obres de nova edificació necessàries per a dur a terme les modificacions o 
ampliacions de l’activitat a que fan referència els apartats 2, 3, i 4 de la Disposició 
Transitòria Primera, sense que en cap cas es puguin excedir els paràmetres d’ocupació 
de parcel·la i de volum construït que resulten de la regulació de les condicions 
d’edificació que fa referència l’article 7 de la MPGM, ni ocupar sòls qualificats (17-5) 

Cal tenir en compte que les referències legislatives a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció 
integral de l’administració ambiental, actualment estan modificades per la de la Llei 20/2009, del 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en vigor des de l’11/08/2010. 
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3. QUADRE DE QUALIFICACIONS 

A continuació, s’indiquen les superfícies per als sòls inclosos dins l’àmbit del pla: 

4. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I NECESSITAT DE LA 
INICIATIVA DE PLANEJAMENT 

La MPPGM que es proposa té per objecte ajustar les qualificacions urbanístiques a la realitat de 
les activitats actualment desenvolupades a l'àmbit, tot mantenint el potencial de creixement de les 
alimentàries en l'Illa que es troba just al costat del recinte de Mercabarna, en aquest sentit no altera 
les prescripcions del PGM i dona més seguretat a jurídica perquè les activitats productives es 
puguin desenvolupar amb condicions urbanístiques adequades. 

La proposta de Modificació ve determinada en conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci de la Zona Franca abans descrit, en el qual es preveuen una sèrie de 
mesures que ajudaran al desenvolupament d'equipaments necessaris per a la ciutat, l'habitatge o 
altres temes que ajudaran a potenciar del polígon de la Zona Franca. En aquest sentit quedà 
garantit l'interès públic de la iniciativa de planejament. 

5. JUSTIFICACIÓ JURÍDICA 

L’objecte i abast de les determinacions contingudes en la present proposta d’ordenació 
urbanística, així com l’assoliment de les finalitats inherents a la present actuació, comporten la 
necessitat d’emprendre una Modificació del Planejament General vigent en l’àmbit d’actuació. Més 
concretament, d’acord amb els articles 57 i 58 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, segons la nova redacció que li dóna la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, i els articles 64 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme, són propis del planejament la regulació i/o definició en el 
present document dels següents paràmetres urbanístics: 

a) L’assignació dels nous usos del sòl. 

b) L’assignació de noves intensitats i usos per a cada zona. 

c) L’ordenació detallada del sòl no inclòs en àmbits subjectes a planejament urbanístic 
derivat: usos principals i compatibles, determinació de la parcel·lació, i paràmetres 
urbanístics als que se subjecta l’edificació. 

d) L’establiment de les reserves per a sistemes urbanístics. 

La memòria justificativa del present document de Modificació de PGM raona i justifica la necessitat, 
oportunitat i conveniència de l’actuació urbanística proposada, tot identificant els interessos públics 
concurrents, ponderant-los adequadament i acreditant llur satisfacció en la solució plantejada, 
d’acord amb allò que exigeixen a l’efecte els articles 96 i 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

La Modificació del PGM és congruent amb l'abast que les Normes Urbanístiques del PGM atorguen 
a les modificacions successives d'aquest en l'article 4.2, i no altera la coherència global de les 
determinacions del PGM quant a model territorial, ni incideix en els supòsits determinants de 
revisió dels articles 3.1 i 4.1 de les Normes Urbanístiques, d’acord amb el que preveu l’article 95 
del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

La Modificació de PGM incorpora totes les determinacions i documents necessaris per a les 
modificacions de planejament general, d’acord amb el que disposen els articles 57, 58 i 59 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, segons la redacció que li dóna la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i els 
articles 69 i següents del Reglament. 

En el present supòsit, atès el contingut i naturalesa de la proposta, no esdevé d’aplicació cap 
exigència de creació d’estàndards d’espais lliures o equipaments, ni tampoc de creació d’habitatge 
sotmès a algun règim de protecció, d’acord amb el contingut dels articles 57 i 100 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 

Qualificacions Planejament Actual Planejament proposat Diferència

SISTEMES

Clau Superfície m² % del total Superfície m² % del total Superfície m²

5 Viari 26.085 7,27% 26.085 7,27% 0

17/5 Transformació de l’ús
existent a viari 17.789 4,96% 17.789 4,96% 0

6a Parcs i jardins urbans
actuals de caràcter local 5.025 1,40% 5.025 1,40% 0

ZONES

22a Zona industrial 0 0,00% 137.619 38,38% 137.619

22AL Subzona industrial 309.714 86,36% 172.095 47,99% 137.619

Total 358.613 100,00% 358.613 100,00% 0
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NORMES URBANÍSTIQUES 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

ART. 1  ÀMBIT 

Aquesta Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) se situa dins el polígon industrial de la 
Zona Franca. Té un Àmbit de Pla global en el qual s’apliquen les seves determinacions, delimitat 
pels carrers D, F, 4 i 6, excloent-ne les parcel·les números 17-23 i 33-35 del carrer D. 

Es delimita gràficament al plànol i.03 Àmbit del Pla. La superfície de l’Àmbit de Pla és de 358.613 
m², mentre que la de l’Àmbit d’Actuació és de 144.521 m². 

ART. 2  OBJECTE 

L’objecte del present pla és modificar l’ús del tipus industrial en l’illa dels carrers D, 6, E i 4  i ajustar 
les condicions de transformació en les parcel·les qualificades com a industrial alimentari, clau 
22AL, a l’illa dels carrers E, 6, F i 4. 

ART. 3  CONTINGUT 

L’MPGM està integrada pels següents documents, d'acord amb allò establert pel Decret Legislatiu 
1/2010, a l'article 59.1 en referència als plans d’ordenació urbanística municipal: 

Llibre 1: Document urbanístic 

Memòria descriptiva i justificativa 

Avaluació econòmica i financera 

Pla d'etapes 

Normes urbanístiques 

Informació gràfica 

Mesures de participació ciutadana 

Annexes 1 i 2 

Llibre 2: Avaluació de la mobilitat generada 

Llibre 3: Informe ambiental 

Tenen vinculació normativa les presents Normes urbanístiques i el plànol de proposta: 

o.01 Planejament proposat: Qualificacions. 

ART. 4  MARC LEGAL 

La Modificació puntual del PGM per ajustar les determinacions urbanístiques i d’ordenació de la 
subzona 22AL de la Zona Franca s’ha redactat d’acord a la legislació urbanística vigent a 
Catalunya, concretament, amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) i les seves modificacions per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
i la Llei 2/2014, del 27 de gener; i amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

En tots aquells aspectes no determinats per les presents normes seran d’aplicació les Normes 
Urbanístiques (NNUU) del Pla General Metropolità (PGM) així com les Ordenances Metropolitanes 
d’Edificació (OME). 

ART. 5  INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DE LA NORMATIVA 

Les normes de la present MPGM s’han d’interpretar atenent al seu contingut i d’acord amb 
l’objectiu i finalitat del present instrument de planejament general. Són d’aplicació els criteris 
establerts a l’article 10 (Regles d’interpretació del planejament urbanístic) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.

Les disposicions d’aquestes normes distingeixen entre els sòls de l’Àmbit d’Actuació, on es 
planteja una normativa específica, i la resta de sòls dins de l’Àmbit de Pla, en els quals les 
modificacions remeten a altres normes, amb ajustos puntuals.  

En qualsevol cas, la interpretació de les contradiccions entre diverses determinacions, es farà en 
coherència amb els objectius i plantejaments que hagin estat explicitats. 

ART. 6  QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

La present MPGM incorpora sòls qualificats amb les següents qualificacions, especificades en el 
plànol normatiu o.01 Planejament proposat: Qualificacions, i regulades segons s’especifica: 

• Sistema viari (clau 5). Es regula per les NNUU del PGM.  

• Transformació de l’ús existent a viari (clau 17-5). Es regula per les disposicions de 
l’MPGM de la subzona 22AL.  

• Sistema de zones verdes (6a). Es regula per les NNUU del PGM. 

• Subzona industrial d’activitats alimentàries (clau 22AL). Es regula per la disposició 
Transitòria d’aquestes normes i per les disposicions de l’MPGM de la subzona 22AL. 

• Zona industrial (clau 22a). Es regula per les disposicions del Pla Parcial d’ordenació 
del Polígon industrial del Consorci de la Zona Franca, amb les especificacions 
d’aquestes normes. 
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CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DE LES ZONES 

ART. 7  ZONA INDUSTRIAL (CLAU 22a) 

Els sòls qualificats coma zona industrial 22a, en tot allò que no sigui especificat en aquestes 
normes, es regulen d’acord amb les disposicions per al Sector C, del “Pla Parcial d’ordenació del 
polígon industrial del Consorci de la Zona Franca de Barcelona”, aprovat el 16 de febrer de 1968, 
i les especificacions per a la zona 22a de les Normes Urbanístiques del PGM vigents. 

ART. 8  ESPECIFICACIONS PER A L’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ DE LA CLAU 22a. 

A banda de les determinacions a les quals remet l’apartat anterior, les activitats industrials en sòls 
22a han de complir: 

a) No trobar-se incloses en l’Annex 1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats”, en vigor des de l’11/08/2010. 

b) Que l’activitat no excedeixi de la 4a categoria, d’acord amb allò que preveu l’article 287 de 
les Normes urbanístiques del PGM. 

ART. 9  PARÀMETRES REGULADORS DE L’EDIFICACIÓ DE LA CLAU 22AL 

Els sòls qualificats com a zona industrial 22AL, en tot allò que no sigui especificat en aquestes 
normes, es regulen d’acord amb les disposicions de la “Modificació del PGM per a la definició de 
la subzona 22AL en l’entorn de Mercabarna”, aprovada definitivament el 25 de juliol de 2005, i les 
especificacions per a la zona 22a de les Normes Urbanístiques del PGM vigents. 

La referència legislativa de l’esmentada modificació de PGM continguda a l’article 8.2.a) es 
modifica per la de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, en vigor des de l’11/08/2010. 

CAPÍTOL 4. DESENVOLUPAMENT 

ART. 10 GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 

Per a l’execució de les seves determinacions, el pla permet el desenvolupament directe dins els 
paràmetres fixats. La titularitat única i la consolidació de l'emplaçament no requereix cap figura de 
gestió prèvia. 

ART. 11 DISPOSICIONS DE CARÀCTER SECTORIAL 

1. El desenvolupament del planejament per les llicències incorporarà les disposicions que les 
afectin en relació amb la regulació de caràcter sectorial en matèria d’aigües, seguretat, acústica, 
mediambient i altres, en què puguin resultar competents.  

2. De manera específica, el pla recull les disposicions contingudes sobre servituds respecte les 
infraestructures generals d’aviació civil: 

D’acord amb l’article 10 del Decret 584/72, de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial Decret 
297/2013, a la superfície compresa dins la projecció ortogonal sobre el terreny de l’àrea de 
servituds d’aeròdrom i de les instal·lacions radioelèctriques aeronàutiques de l’Aeroport de  

Barcelona - El Prat, resta subjecta a una servitud de limitació d’activitats on l’Agència Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) podrà prohibir, limitar o condicionar activitats que s’ubiquin dins la 
mateixa i puguin suposar un perill per a les operacions aèries o per al correcte funcionament de 
les instal·lacions radioelèctriques. 

3. Pel que fa a les infraestructures generals de carreteres i ferrocarrils al llarg de l’antiga llera del 
Llobregat, en fase de projectes per a la seva execució, les actuacions que duguin a terme dins les 
distàncies de protecció resultants hauran de ser objecte de les autoritzacions corresponents. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Disposició transitòria per als sòls qualificats com a Subzona industrial d’activitats alimentàries (clau 
22AL)

Es mantenen les disposicions transitòries de la Modificació del PGM per a definició de subzona 
22AL en l’entorn de Mercabarna, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del 
municipi de Barcelona, en la sessió de 25 de juliol de 2005, amb les especificacions generals de 
l’article 9 d’aquestes normes.  
















