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1. Objectius i finalitats
• Analitzar les dotze alternatives d’actuació, promogudes principalment per 

l’ajuntament, que en matèria de gestió urbanística ofereix la legislació vigent, per la 
recuperació des del planejament urbanístic del Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN, de 
l’Antic Hospital Gòtic de l’Hospitalet de l’Infant. 
Tenint en compte la legislació urbanística, de sòl i valoracions, d’expropiacions, del 
patrimoni cultural o altres que siguin d’aplicació, per al cas concret d’aquest BCIN.

• Actualment cal intervenir en l’antic Hospital per rehabilitar-lo i recuperar-lo, potenciant 
el seu valor arquitectònic i patrimonial, donant-li un nou sentit en favor del conjunt del 
municipi.  

• Amb l’anàlisi de les possibles alternatives d’actuació en matèria de gestió urbanística, 
es pretén que es puguin tindre més elements de judici a l’hora de preveure i concretar 
aquestes actuacions a efectuar, en relació a l’Antic Hospital, tenint presents els seus 
efectes o les conseqüències que se’n puguin derivar. 

S’està treballant per decidir les actuacions urbanístiques a efectuar en el BCIN, així com 
el seu abast: afectant-ne la totalitat o sols algunes parts.
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2. Introducció
• L’Hospital de l’Hospitalet de l’Infant, va ser fundat per l’Infant Pere, comte de Prades, fill 

de Jaume II i Blanca d’Anjou, el 8 de novembre de 1344, en un enclavament inhòspit 
però estratègic, amb la voluntat de dur a terme una missió caritativa, d’estabilització i 
control del territori, i de repoblació. D’aquí el seu caràcter arquitectònic fortificat.

• De planta quadrada de 54,43m de costat, amb murs de 11,70m d’alt, possiblement es 
va preveure amb sis torres de més de 18m d’altura, una a cada angle i dues més al mig 
dels murs del nord i sud, per on s’accedia. Avui sols en queda una d’empeus. 

S’organitzava amb una única nau de crugia al voltant d’un pati central en el que hi 
havia un pou.

Vista NW Hospital. 1916. Biblioteca de Catalunya. 
Fons Salvany.

Arxiu municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
(AMVH)



2. Introducció

Màster de Gestió Urbanística - Anàlisi i avaluació d’alternatives per la recuperació des del planejament del BCIN de l’Antic Hospital Gòtic de l’Hospitalet de 
l’Infant

Està considerat un excel·lent exemple del gòtic civil català, i peça única de 
l’arquitectura hospitalària medieval catalana. Similar en estructura al castell-palau dels 
Reis de Mallorca, a Perpinyà.

• Es tracta de l’edifici més gran erigit al llarg de l’edat mitjana a les contrades i 
probablement en tot l’antic Comtat de Prades, al que pertanyia.

• L’antic Hospital, és l’element generador del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant, patint 
nombroses transformacions al llarg dels seus més de 650 anys de vida, per adaptar-se 
a les situacions de cada moment.

Un dels mapes del projecte del tren entre l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona. Any 1865. ICC

Fragment de mapa del 
projecte del tren entre 
l’Hospitalet de l’Infant i 
Tarragona. Any 1865. ICC

Fragment d’ortofotoplànol. 
2009. AMVH

Fragment d’ortofotoplànol. 2009. AMVH 
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• El conjunt edificat ocupa una superfície 
total en planta d’uns 3.240m2, dels que 
687m2 es corresponen a la plaça del Pou. 
El sostre total construït és de 5.127m2

segons dades cadastrals.

• L’Hospital gòtic de Hospitalet de l’Infant està declarat BCIN, màxim nivell de protecció, 
i registrat com MH, Monument Històric, d’acord amb el decret genèric per la protecció 
de castells: Decret 22/04/1949 (BOE de 5 maig de 1949).

• Actualment l’antic Hospital es troba 
molt colonitzat i el conformen dinou 
finques amb diferents usos i situacions, 
algunes d’elles constituïdes en règim de 
divisió horitzontal, havent-hi un total de 
36 entitats cadastrals independents. 
Dues de les finques són de titularitat 
municipal.

• Hi ha hagut anteriors intents d’intervenció en el BCIN que no han reeixit.
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• Atès l’elevat cost de les actuacions a realitzar, la complexitat per 
poder gestionar correctament les actuacions, derivada de la 
quantitat de propietats, fa que sigui força complex tirar endavant 
les actuacions que es requereixen a nivell de conservació, 
rehabilitació i millora del BCIN, per més que la legislació en matèria 
de patrimoni estableix de forma clara els drets i els deures dels 
propietaris. 

• Algunes actuacions efectuades en les darreres dècades han 
malmès la integritat del conjunt. Tot i això encara es pot actuar per 
minimitzar-les, subsanar les patologies detectades i recuperar-lo, 
regulant la seva protecció, els usos i les característiques de les 
edificacions, ja que actualment no està suficientment protegit pel 
planejament, d’acord amb els seus valors patrimonials. 

• Per accedir a algunes subvencions per poder actuar, es requereix que 
la titularitat del BCIN sigui pública.
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• A nivell municipal, actualment s’està redactant el nou POUM, que es troba en fase 
d’avanç, i recentment s’ha elaborat el Pla Director de Rehabilitació i Recuperació del 
conjunt edificat de l’Antic Hospital de l’Hospitalet de l’Infant. Aquest Pla Director és el 
document més recent i complet de què es disposa per tal de conèixer i interpretar el 
BCIN de l’antic Hospital de l’Hospitalet de l’Infant. 

• El llegat històric és un valor per tota la comunitat i una peça fonamental per la 
memòria col·lectiva, doncs les edificacions de valor arquitectònic i/o històric són 
peces representatives de la identitat local.

• Amb la seva recuperació, no tan sols física sinó sobretot vertebradora, es pretén 
millorar les condicions ambientals de l’antic hospital, per tal de retornar-li el seu paper 
de centre viu del municipi, reforçant la identitat del nucli urbà, donant un nou impuls 
cultural al municipi, creant sinèrgies amb d’altres pols d’interès cultural i ambiental tant 
del municipi, com de l’entorn geogràfic en el que hi té significació, com  pot ser l’antic 
comptat de Prades.
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3. Planejament i legislació

• El planejament urbanístic general municipal vigent, de l’any 1998, classifica el sòl de 
l’antic Hospital d’urbà i el qualifica específicament de Monument historicoartístic, amb 
la clau 26. 

Tot i això, la seva regulació es considera que queda curta respecte la realitat social i 
ambiental municipal i, en definitiva, respecte les necessitats, exigències i valors 
imperants a la societat d’avui en dia.

• El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, estableix que cal: preservar el paisatge 
i el patrimoni cultural, potenciar el patrimoni urbanístic, afavorir la diversitat del territori, 
preservar el valor patrimonial dels assentaments urbans i fomentar els teixits urbans 
d’usos mixtes.

• El Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona planteja que cal desenvolupar plans 
urbanístics de millora i rehabilitació dels paisatges urbans, en especial en aquelles àrees 
i conjunts urbans d’interès paisatgístic.

• La rehabilitació i el manteniment de l’arquitectura suposa un factor de 
desenvolupament urbanístic sostenible, i de preservació dels recursos culturals del 
municipi a fi de garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans, d’acord amb els 
principis generals de l’actuació urbanística, segons l’establert a l’article 3.1 de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, Decret legislatiu 1/2010.
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• D’acord amb l’article 9.3 del mateix cos legal el planejament urbanístic ha de 
preservar el patrimoni cultural i la identitat dels municipis.

• Atès l’article 2 de la Llei del Sòl, Reial Decret Legislatiu 2/2008, les polítiques públiques 
relatives a la regulació, ordenació, transformació i ús del sòl, han de tindre com a 
finalitat comú la utilització d’aquest recurs d’acord amb l’interès general, d’acord amb 
el principi de desenvolupament sostenible, en el que s’hi inclou l’eficàcia de les 
mesures de conservació, millora i protecció del patrimoni cultural i del paisatge. 

• En els articles 21 i 25 de la Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, s’estableixen els 
deures de conservació, de preservació i manteniment dels bens integrants al patrimoni 
cultural català per part dels seus propietaris, en el sentit que els han de preservar i 
mantenir per assegurar la integritat del seu valor cultural.
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4. Síntesi de les alternatives 
avaluades

• S’han avaluat dotze alternatives d’estudi que la legislació contempla en matèria de 
gestió urbanística, aplicades de forma concreta al BCIN de l’Hospital. La meitat 
d’aquestes alternatives es basen en l’expropiació forçosa per raons urbanístiques, en 
els seus diferents supòsits: 

1.a. Expropiació forçosa com a sistema d’actuació d’un polígon d’actuació urbanística

1. Expropiació forçosa per raons urbanístiques:

Sempre que la iniciativa sigui pública, la gestió del planejament urbanístic es pot 
efectuar mitjançant el sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació o 
d’expropiació indistintament. 

Es regula per:

- Títols III i IV del Text Refós de la Llei del Sòl, Reial Decret Legislatiu 2/2008, TRLS.

- Títol III, Capítol III, Secció III, i Títol IV, Capítol IV, del Text Refós de la Llei  
d’Urbanisme, Decret legislatiu 1/2010, TRLUC.

- Pel no disposat en els textos legals anteriors, per la Ley de Expropiación  
Forzosa, de 16 de desembre de 1954, LEF.
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Cal que de forma prèvia el planejament general qualifiqui les finques 
afectades de sistema urbanístic d’equipament públic i que no estiguin 
compresos en cap àmbit d’actuació urbanística amb el sistema de 
reparcel·lació.

També cal tindre en compte el que es deriva de l’expropiació per 
ministeri de la llei d’acord amb l’article 114 del TRLUC.

1.b. Expropiació forçosa per l’execució de sistemes urbanístics públics

L’expropiació en aquest cas es porta a terme en tant que actuació en 
sòl urbà on no és possible aplicar la distribució equitativa de beneficis i 
càrregues, ja sigui pel seu caràcter puntual o per altres motius referits a 
l’ordenació.

En aquest cas, l’expropiació s’aplica a tot el polígon d’actuació 
urbanística complet, i comprèn tots els béns i drets que hi siguin inclosos.

Cal que prèviament s‘hagi delimitat el polígon d’actuació urbanística, 
establint-hi per la seva execució el sistema d’actuació per expropiació.

S’haurà de tindre en compte que opera l’establert en expropiació per 
ministeri de la llei segons l’article 114 del TRLUC.

Finca 1
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Es requereix la tramitació prèvia d’un projecte de delimitació per al 
patrimoni públic de sòl i d’habitatge, d’acord amb el procediment 
establert per aprovar els plans d’ordenació urbanística municipal, com a 
mínim.

També es pot optar per preveure les reserves de terrenys per al patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge mitjançant una modificació puntual del Pla 
General vigent o bé amb el nou POUM a tràmit.

Un altra cas és quan cal avançar l’obtenció d’un sistema urbanístic de 
titularitat pública comprès en un àmbit d’actuació urbanística per 
reparcel·lació, en que l’Ajuntament l’expropia i se subroga en el drets i 
deures que tindria el propietari en la reparcel·lació quan aquesta 
s’efectuï.

1.c. Expropiació forçosa per a la constitució de Patrimonis Públics de Sòl  i  
Habitatge

El planejament urbanístic general pot preveure reserves de terrenys de 
possible adquisició, en qualsevol classe de sòl, per constituir o ampliar els 
patrimonis públics de sòl i d’habitatge, per passar a destinar-se a alguna 
de les seves finalitats, entre d’altres, a usos d’interès social d’acord amb 
el planejament per la protecció o millora dels béns immobles del 
patrimoni cultural, o bé per desplegar tècnica i econòmicament la 
millora de la qualitat de vida, des del punt de vista del desenvolupament 
urbanístic sostenible.

Finca 2

Finca 1
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1.d. Expropiació forçosa per manca de participació dels propietaris en  
el sistema de reparcel·lació

L’aprovació de la figura de planejament urbanístic general o del projecte 
de delimitació de sòl per al patrimoni públic, implica la declaració 
d’utilitat pública de l’actuació i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els 
edificis afectats, d’acord amb la finalitat de l’expropiació.

Com no es preveu la creació de nous habitatges, no s’hauran de 
preveure ni les reserves d’habitatge de protecció pública mínimes 
obligatòries, ni el 25% addicional que fixa el TRLUC.

Per aquesta alternativa també és aplicable el que es deriva de 
l’expropiació per ministeri de la llei.

Cal que de forma prèvia el planejament general qualifiqui les 
finques afectades de sistema urbanístic d’equipament públic i les 
inclogui en discontinu als efectes de gestió, en polígons 
d’actuació urbanística en sòl urbà o en sectors de planejament 
urbanístic derivat del municipi, amb el sistema d’actuació per 
reparcel·lació, i que l’Ajuntament operi com administració 
actuant. Finca 4

Finca 3
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1.e. Expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la propietat

No es tracta de l’obtenció de la finca en sí per expropiació, ja que a l’estar en un 
àmbit sotmès a reparcel·lació la seva obtenció és per cessió obligatòria i gratuïta, si bé 
per manca de participació del seu propietari en el sistema de reparcel·lació en que 
estigués incurs, es faculta a l’administració per la seva expropiació, ja sigui com 
actuació aïllada o bé pel procediment de taxació conjunta.

L’incompliment de la funció social de la propietat imputable al propietari, seria causa 
d’expropiació per part de l’Ajuntament, en el nostre cas, si s’incompleixen els deures de 
rehabilitació, es cometin infraccions urbanístiques molt greus en matèria de 
parcel·lació, d’ús del sòl i d’edificació; o en cas que no es facin les obres d’adaptació 
que siguin requerides per a la seguretat de les persones o les obres que siguin 
determinades pels plans, les normes o els projectes de caràcter històric, arqueològic o 
artístic.
Cal recordar que d’acord amb la Llei del Patrimoni Cultural Català, LPCC, tots els béns 
que integra han de ser conservats pels seus propietaris, titulars d’altres drets reals i 
posseïdors.

Finca 7Finca 5 Finca 6



4. Síntesi de les alternatives 
avaluades

Màster de Gestió Urbanística - Anàlisi i avaluació d’alternatives per la recuperació des del planejament del BCIN de l’Antic Hospital Gòtic de l’Hospitalet de 
l’Infant

1.f. Expropiació forçosa per motius en relació amb el BCIN

Seria el cas dels immobles que dificultin la utilització o contemplació del BCIN, que 
atemptin contra la seva harmonia ambiental o que comportin un risc per la seva 
conservació, d’acord amb la LPCC.

Així mateix, d’acord amb la Ley del Patrimonio Histórico Español, constitueix causa 
d’interès social l’expropiació dels immobles que impedeixin o pertorbin la 
contemplació dels béns declarats d’interès cultural, o donin lloc a riscos per als 
mateixos. La LEF també s’expressa en el mateixos termes.

Podria ser el cas de les finques 4 i 5, que es troben adossades a una part del perímetre 
exterior de l’antic contorn de l’Hospital, tenint en compte que la mitgera de la part 
posterior forma part de l’antiga muralla.

Una situació similar es va dur a terme l’any 1995, quan l’ajuntament va adquirir i 
enderrocar algunes construccions que hi havia adossades a la part exterior de la 
muralla pel costat nord-oest, per acabar d’obrir l’actual carrer Jaume Castellví fins la 
plaça de Catalunya, i recuperar aquesta part de mur.
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2. Sistema d’equipament inclòs en discontinu

Primerament cal que el planejament general qualifiqui les finques 
afectades d’equipament públic i les inclogui en discontinu en algun 
polígon d’actuació urbanística en sòl urbà o en algun sector de 
planejament urbanístic derivat, als efectes de gestió, amb el sistema 
d’actuació per reparcel·lació.
Així, la seva obtenció per part de l’Ajuntament és per cessió obligatòria i 
gratuïta.

Finca 8

3. Ocupació Directa

Cal també que prèviament el planejament general qualifiqui les 
finques afectades de sistema urbanístic d’equipament públic i les 
inclogui en discontinu als efectes de gestió, en polígons d’actuació 
urbanística en sòl urbà o en sectors de planejament urbanístic derivat 
del municipi, amb el sistema d’actuació per reparcel·lació, i que 
l’Ajuntament operi com administració actuant.

En cas que calgui avançar l’ocupació i ús de les esmentades edificacions, que en el seu 
cas s’haurien d’obtenir per cessió obligatòria i gratuïta, s’haurà d’indemnitzar als 
propietaris pel perjudicis de l’ocupació anticipada, fins la seva participació en el 
corresponent expedient reparcel·latori, del que no en perden cap dret, tret dels que 
s’hagin hagut d’extingir i indemnitzar.

En aquest cas també opera l’establert en expropiació per ministeri de la llei segons el 
TRLUC.
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4. Delimitació d’Àrea de Tanteig i Retracte

L’Ajuntament pot delimitar una àrea en la que les transmissions oneroses 
quedin subjectes al dret de tanteig i retracte, per formar part del patrimoni 
municipal de sòl i d’habitatge. Caldrà indicar el tipus de finques que 
queden subjectes a aquest dret, que en el seu cas hauran de ser aquells 
terrenys amb edificacions ruïnoses o totalment desocupades.

Finca 9

En el nostre cas hauran de ser les finques amb edificacions ruïnoses o 
totalment desocupades.

Si prèviament s’ha establert un programa de rehabilitació i l’àrea de 
tanteig i retracte en forma part, també poden quedar-ne subjectes les 
finques edificades existents, ja s’obtinguin senceres o de forma 
fraccionada, per causa de règims de propietat horitzontal.

La delimitació de l’àrea s’ha d’efectuar mitjançant una modificació 
puntual del Pla General vigent, o bé amb el nou POUM, o bé pel 
procediment de delimitació de polígons d’actuació urbanística.

Un cop delimitada l’àrea de tanteig i retracte, els propietaris han de 
notificar a l’Ajuntament la seva decisió d’alienar la finca, indicant-ne 
les dades essencials de la transmissió. El dret de retracte es pot exercir 
principalment, quan no s’hagi efectuat la notificació esmentada.

El termini màxim de subjecció al dret de tanteig i retracte és de sis anys.



4. Síntesi de les alternatives 
avaluades

Màster de Gestió Urbanística - Anàlisi i avaluació d’alternatives per la recuperació des del planejament del BCIN de l’Antic Hospital Gòtic de l’Hospitalet de 
l’Infant

5. Delimitació d’un Pla Especial Urbanístic

Un PEU, com instrument de planejament derivat, tot i ser molt precís, pot 
requerir alguns dels procediments establerts anteriorment.

Finca 10

Finca 11

Finca 12

Al ser un PEU no previst pel planejament general, que per tant, no en 
desenvolupa les seves determinacions, haurà de justificar la necessitat 
de la seva aprovació i la seva compatibilitat amb ell i amb altra 
planejament jeràrquicament de rang superior.

Si el PEU no altera els usos principals establerts al planejament general, 
tot i establir restriccions d’ús per ordenar la incidència i els efectes 
urbanístics ambientals sobre el teixit urbà que produeixen les activitats, 
o per impedir la desaparició o alteració dels béns que integren el 
patrimoni cultural, no caldrà l’aprovació prèvia d’una modificació 
puntual del Pla General vigent, atès que es consideraria compatible 
amb ell.

En la resta de casos si que caldrà modificar el Pla General actual, o bé 
preveure el PEU al nou POUM. 

6. Delimitació d’un Pla de Millora Urbana

El PMU, que també és un instrument de planejament derivat, igualment 
pot requerir per al seu desenvolupament algun dels procediments 
establerts anteriorment.
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Tot i que la regulació legislativa dels PMU no fa esment explícit dels béns immobles 
catalogats, es pot interpretar que la referència a l’acompliment d’operacions de 
rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d’usos i 
d’altres similars, es pot estendre també als conjunts i ambients urbans, i també a edificis 
i elements catalogats, com és el nostre cas.

Finca 15Finca 14Finca 13

Com el PMU que es redactés no està contingut en el pla general vigent, cal que de 
forma prèvia o simultània s’aprovi una modificació puntual d’aquest, aplicant-se-li el 
deure de cessió del corresponent aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació.

El PMU pot tindre per objecte la regulació de la composició volumètrica i de façanes; 
la transformació d’usos, o la reconversió de l’edificació existent. També es pot basar 
en una operació de revitalització del teixit urbà, per garantir el manteniment de la 
qualitat de vida.
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7. Dret de Superfície

En aquesta alternativa es tractaria que l’ajuntament fos el propietari de 
les finques corresponents de l’Hospital, ja sigui mitjançant compra-
vendes o altra procediment a l’efecte.

Finca 16

Finca 17

Finca 18

En les que es consideri oportú, d’acord amb el planejament, es pot 
constituir un dret de superfície. Així, la propietat del sòl continua sent 
pública, mentre que les edificacions i el seu ús seria privat. 

Al tractar-se d’una administració pública, el dret de superfície és 
considerat com una concessió administrativa, per satisfer una necessitat 
pública, per un període màxim de cinquanta anys, i es pot constituir de 
forma gratuïta o amb una contraprestació econòmica.

Si no es fixa el contrari, transcorregut el termini fixat el propietari del sòl 
fa seves les edificacions existents i alhora extingeix tota mena de drets 
reals que hi poguessin concórrer, sense que necessàriament hagi 
d’indemnitzar al superficiari ni a ningú altra per aquests conceptes.

Aquest dret és susceptible de transmissió i gravamen de forma unilateral, 
sense necessitat del consentiment de l’altra part.
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A més de les alternatives urbanístiques indicades, n’hi ha d’altres que no són 
estrictament urbanístiques però que són igualment possibles:

Finca 19

− L’adquisició directa en el lliure mercat per part de l’ajuntament de les finques que 
corresponguin, d’acord amb la intenció de llurs propietaris de desprendre-se’n. 

− L’obtenció de les finques per donacions, herències o cessions, que en el seu cas es 
poguessin efectuar. 

− L’obtenció de finques mitjançant la permuta de finques incloses en el conjunt de 
l’antic Hospital, per altres finques amb aprofitament urbanístic, de titularitat 
municipal. 

− Similar a l’exposat pel dret de superfície:
o L’usdefruit, que confereix el dret d’usar i gaudir de béns aliens, tot respectant la 

destinació del bé.
o El dret d’ús, que confereix el dret d’usar un bé aliè.
o L’arrendament, com a dret personal per compatibilitzar els usos públics i els 

interessos privats.
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5. Conclusions

1.a. Expropiació forçosa com a sistema d’actuació d’un polígon  
d’actuació urbanística

1. Expropiació forçosa per raons urbanístiques:

Poc factible per la dimensió i la casuística de les finques de l’antic 
Hospital, en relació al cost i d’esforç que suposaria per 
l’Ajuntament: activitats en funcionament i força habitatges de 
primera residència.

Si s’expropiés el conjunt de l’Hospital, es podria accedir a les 
subvencions que requereixen la titularitat pública del bé, i seria més 
fàcil i ràpid poder-hi fer les intervencions necessàries.

Són dues alternatives possibles, si bé l’expropiació no ha de ser la 
manera habitual de procedir per aconseguir sistemes urbanístics 
públics o per constituir Patrimonis Públics de Sòl  i Habitatge, si no un 
recurs o alternativa que es té a l’abast. Serien possibles per actuar 
en alguna o algunes de les finques en concret, més aviat de forma 
puntual.

1.c. Expropiació forçosa per a la constitució de Patrimonis Públics de  
Sòl  i Habitatge

1.b. Expropiació forçosa per l’execució de sistemes urbanístics públics i

Fons Centre Excursionista de 
Catalunya. 1936

Vista actual façana de 
ponent de l’Hospital

Vista actual cara interior 
façana de ponent
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1.d. Expropiació forçosa per manca de participació dels propietaris en  
el sistema de reparcel·lació

Aquesta alternativa es consideraria com de segon ordre, doncs no es 
tracta de l’obtenció de la finca en sí directament per expropiació, ja 
que a l’estar en un àmbit sotmès a reparcel·lació la seva obtenció seria 
per cessió obligatòria i gratuïta, si bé pel camí hi haurà intervingut 
també l’expropiació. 

Torre Sud abans de 
caure al 1910. AMVH

Vista aèria de l’Hospital. 1960. 
AMVH
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Torre Sud caiguda al 1910. 
AMVH

1.e. Expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la  
propietat

Es considera que aquesta alternativa és força factible en algunes 
finques en cas que no es preservi i respecti el patrimoni, o no es 
facin càrrec de les obres i actuacions per garantir la seguretat, 
d’acord amb el planejament, normes o altres projectes de 
caràcter històric, arqueològic o artístic. 

1.f. Expropiació forçosa per motius en relació amb el BCIN

Aquesta també es considera una actuació força possible de 
desenvolupar, si bé de forma puntual o concreta, ben 
argumentada i justificada, en aquells casos en que es tracti 
d’afegits al bé que en modifiquin el seu aspecte o en dificultin la 
contemplació o la interpretació, principalment.
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2. Sistema d’equipament inclòs en discontinu

Aquesta alternativa s’albira com a possible, dins d’un procés reparcel·latori amb algun 
altra sector o polígon d’actuació urbanística del municipi, que pugui assumir els costos 
de l’adquisició del BCIN i posterior cessió gratuïta a l’ajuntament.

Fons Centre Excursionista de 
Catalunya. 1936

Construcció nou edifici. 1969. 
AMVH
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Antiga església enderrocada. 
1968. AMVH

3. Ocupació Directa

Aquesta alternativa no es preveu com gaire possible, ja que es tracta de disposar de 
l’ús del bé,  més que de disposar de la propietat del bé, que en tot cas en seria l’interès 
principal. 

En principi l’Ajuntament no pot preveure amb certesa quan podrà disposar de les 
finques, atès  que va lligat al desenvolupament urbanístic del sector o polígon 
d’actuació en què estiguin incloses. Altra cas podria ser que en l’àmbit en que 
s’incloguessin les finques, s’actuï amb la modalitat de cooperació.
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4. Delimitació d’Àrea de Tanteig i Retracte

Es considera possible si s’estableix un programa de rehabilitació i l’àrea 
de tanteig i retracte que es delimiti en formi part, si bé el termini màxim 
és de sis anys i l’ajuntament no pot marcar els temps ni pot incidir en els 
béns que li puguin interessar.

5. Conclusions

5. Delimitació d’un Pla Especial Urbanístic

Es preveu força escaient la formulació d’un PEU, pel BCIN i el seu entorn 
de protecció. Tot i això, no es disposa de dades suficients per poder 
analitzar a fons aquesta alternativa dins el marc d’aquesta Tesina i 
extreure’n les corresponents conclusions de forma concreta.

6. Delimitació d’un Pla de Millora Urbana

Aquesta alternativa també es preveu factible, si bé més aviat per 
actuacions més puntuals, com en el cas que alguna part es deixi per 
concretar més endavant a l’objecte de no endarrerir o perjudicar al 
desenvolupament conjunt del PEU, o per adequar algun immoble de 
l’entorn de protecció del BCIN, per exemple.
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7. Dret de Superfície

Aquesta es considera una actuació possible, per tal de 
compatibilitzar temporalment els interessos privats que es considerin 
compatibles dins del conjunt edificat, amb la resta d’interessos, 
mantenint la titularitat pública del sòl.

5. Conclusions

Cal però, que de forma prèvia l’Ajuntament hagi adquirit les 
finques, i aquí és on es preveu la major dificultat. Tot i això, es 
preveu com una alternativa possible a nivell d’actuació més aviat 
puntual.

A més de les conclusions indicades, les alternatives avaluades s’han 
referit a quatre paràmetres que es considera que poden ser rellevants, 
i s’han esquematitzat en el quadre que es mostra a continuació:

− Rapidesa que ofereix l’alternativa per assolir els objectius. 

− Compatibilització dels interessos públics amb els privats en les finques 
afectades.

− Grau de satisfacció que ofereix l’altenativa pel que fa a l’interès 
públic. 

− Despesa econòmica que suposa l’alternativa d’actuació per 
l’Ajuntament. 

Font: Teo Castillo. 1985
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5. Conclusions

1. Expropiació forçosa per raons urbanístiques:

1.a. Expropiació forçosa com a sistema d’actuació d’un polígon d’actuació 
urbanística

1.b. Expropiació forçosa per l’execució de sistemes urbanístics públics

1.c. Expropiació forçosa per a la constitució de Patrimonis Públics de Sòl  i 
Habitatge

1.d. Expropiació forçosa per manca de participació dels propietaris en el sistema 
de reparcel·lació

1.e. Expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la propietat

1.f. Expropiació forçosa per motius en relació amb el BCIN

2. Sistema d’equipament inclòs en discontinu

3. Ocupació Directa

4. Delimitació d’Àrea de Tanteig i Retracte

5. Delimitació d’un Pla Especial Urbanístic

6. Delimitació d’un Pla de Millora Urbana

7. Dret de Superfície

Alternativa 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 2 3 4 5 6 7

Rapidesa de l'actuació 10 10 10 10 5 10 0 0 0 10

Compatibilitat públic / privat 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 10

Satisfacció interès públic 10 10 10 0 5 10 10 10 5 5 5 5

Despesa econòmica 10 10 10 0 10 10 0 5 10 0

0 poc / 5 mig / 10 molt

Alternatives avaluades:
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5. Conclusions

Inicialment es preveia que del desenvolupament de les alternatives avaluades se’n 
desprendrien algunes com a més favorables per dur a terme, no obstant, de l’anàlisi 
efectuada es conclou que no hi ha una alternativa que per si mateixa estigui per 
davant de les altres. Totes les alternatives avaluades són possibles en relació al conjunt 
edificat de l’antic Hospital de l’Hospitalet de l’Infant.

Així doncs, és molt important conèixer tots els drets que s’afecten, disposar de la 
informació sobre l’estat i les característiques reals de tots els béns, per poder tindre els 
elements de judici suficients per tal de marcar els passos a seguir d’acord amb els 
objectius i finalitats que es pretenguin, ja que en cas que apareguessin drets 
desconeguts o altres imprevistos, podrien fer variar els supòsits de partida i les 
estimacions fetes potser ja no serien les més idònies.

Cadascuna té sentit i justificacions pròpies, i el que realment pot fer decantar la decisió 
de prendre’n una per davant les altres, serà en funció dels paràmetres concrets de la 
intervenció: si s’actua en totes les finques, en algunes, o fins i tot en una part d’una 
finca, les possibilitats de què es disposa, els terminis assumibles o la voluntat o disposició 
dels propietaris dels diferents béns i drets, entre d’altres.
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