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1.  Objectius i finalitats  
 
La Tesina que s’ha desenvolupat pretén analitzar les diferents alternatives que ofereix la legislació 
urbanística 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, atès que dins el marc de la 
gestió urbanística actual, promoguda principalment per l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, existeixen diferents opcions per intervenir-hi. 
 
L’estudi es desenvolupa tenint en compte les possibilitats que ofereix la legislació actual, ja sigui 
estrictament urbanística, del sòl i valoracions, d’expropiacions, de patrimoni cultural o altres que 
siguin d’aplicació de forma concreta, en relació amb les característiques concretes del bé 
patrimonial que estem tractant i dins del marc municipal actual. 
 
Actualment no hi ha decidida una previsió clara de com i fins a quin punt es vol intervenir en 
l’Hospital, tot i que s’és conscient que cal actuar per millorar-lo, rehabilitar-lo i recuperar-lo, atesa 
la situació actual. 
 
Així, amb l’anàlisi de les dotze alternatives d’actuació possibles en matèria de gestió urbanística, i 
les corresponents conclusions, es pretén que es puguin tindre més arguments i elements de judici 
a l’hora de preveure i concretar les actuacions que caldrà dur a terme per intervenir en el BCIN, 
amb l’objectiu últim d’encaixar en un marc superior que s’hauria de configurar amb un projecte 
urbà de recuperació de l’antic hospital gòtic, que li torni a conferir el rol de nucli vertebrador del 
municipi, revitalitzant i dinamitzant el centre urbà, dotant-lo de significat i establint relacions, que 
amb la superposició de funcions i barreja d’usos, públics i privats, sigui una actuació que irradiï la 
seva influència més enllà dels murs que el limiten.  
 
Per tant, la principal intenció és la de potenciar tot el valor arquitectònic i patrimonial de l’antic 
Hospital per posar-lo novament al servei de la ciutadania, i les alternatives que en matèria de 
gestió urbanística s’avaluen, han de servir per conjugar el trànsit de la situació actual cap a 
l’assoliment dels objectius generals que es volen aconseguir. 
 
Pel seu desenvolupament, la tesina s’estructura en: 

- L’emmarcament del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
- Descripció del conjunt edificat de l’Antic Hospital. 
- Situació actual, tant del BCIN en concret, com del municipi en general. 
- Repàs del planejament i la legislació de referència. 
- Descripció i anàlisi de les dotze alternatives avaluades en matèria de gestió urbanística, 

aplicades de forma concreta al BCIN. 
- Conclusions. 
- Annex gràfic, per ajudar a comprendre i fer més visible tot l’exposat 
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Estem davant d’un element patrimonial reconegut amb el màxim nivell de protecció, BCIN, i previ 
a qualsevol actuació, ja sigui de transformació, recuperació, millora o de protecció, comporta un 
conjunt de treballs previs multidisciplinars, per tal de reconèixer i emmarcar el bé en qüestió, 
reconeixent-ne els trets importants i significatius, d’aquells que en són superflus o afegits.  
 
Per tant, per desenvolupar la present Tesina ha estat imprescindible cercar i filtrar la feina feta 
amb anterioritat per part d‘aquells que abans que jo hi han focalitzat la mirada, deixant-ne 
constància ja sigui a nivell particular o professional.  
 
 
2.  Introducció  
 
Pel que fa a l’emplaçament, se situa al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, al sud de la 
plana litoral coneguda com el Camp de Tarragona, on l’eix vertebrador que segueix el mediterrani 
salta la serralada prelitoral quan aquesta arriba al mar, i des d’on s’obre un eix de comunicació 
cap a l’interior, perpendicular a la costa. 
 
L’infant Pere, fill del rei Jaume II i la seva segona muller, Blanca d’Anjou, signà el document 
fundacional de l’Hospital el 8 de novembre de 1344 a Barcelona.  
 
L’emplaçament escollit va ser el de situar un castell-fortalesa en una zona de potencial estratègic, 
per dur a terme una missió humanitària i caritativa, a més de defensiva, per controlar i estabilitzar 
el territori, atès que en l’època eren freqüents els atacs de pirates, bandolers i sarraïns.     
Sembla doncs, que en aquest hospital s’hi agrupaven les caravanes que viatjaven cap al sud, i hi 
descansaven les que, pujant de les Terres de l’Ebre, havien creuat el desert d’Alfama i el temut 
coll de Balaguer, probablement des de l’Hospital del Perelló. 
 
També hi havia l’afany de constituir un nou assentament, –entre Tarragona i Tortosa sols hi havia 
consolidat el nucli de Cambrils-, com així ha acabat sent, tot i que no va ser fàcil, ja que fins ben 
bé a finals del segle XIX, només existia el petit enclavament de l’Hospitalet de l’Infant, que el 
formaven un grup de cases emplaçades al voltant de l’hospital, que no va estar mai sota cap orde 
religiós. 
 
Actualment el municipi compta amb una població d’uns 6.100 habitants, dels que gairebé 4.900 
estan empadronats al nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant. 
L’Hospital presenta una planta quadrada de 54,43m de llarg, tancada per murs de 11,70m 
d’alçada, sense obertures. Sembla que es va projectar amb sis torres de més 18m d’altura, una a 
cada angle i dues més al mig dels paraments septentrional i meridional respectivament, tot i que 
potser no es van construir totes.  
Sembla que disposava d’una única nau de crugia, en una sola planta d’alçada, resseguint el 
perímetre interior de la muralla i al voltant d’un pati central, també de planta aproximadament 
quadrada, en el que hi havia un pou excavat a la roca. 
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El conjunt ha sofert nombroses alteracions al llarg dels segles, fruit de les guerres, el pas del 
temps i els diversos usos que se li han donat, fins al punt que, avui dia, en bona part es destina a 
habitatges particulars. Tot plegat fa que siguin pocs els vestigis originals que es mostrin a primer 
cop d’ull i no estiguin amagats enmig de les construccions més recents, segons es té constància; 
tot i que encara constitueix un conjunt monumental que conserva la força de la sòbria arquitectura 
gòtica catalana del segle XIV. 
 
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.  
Actualment se’l considera un excel·lent exemple del gòtic civil català, i un unicum de l’arquitectura 
hospitalària medieval catalana, exaltant la seva singularitat en front de la resta d’hospitals 
medievals catalans coneguts. Tot i això, no se li ha prestat l’atenció que correspondria.   
 
Per tant, no ens trobem davant de la situació més habitual d’intervenció urbanística en un element 
patrimonial de certa dimensió, normalment d’arquitectura industrial, que amb el pas dels anys 
queda asfixiat per la nova trama urbana, generant conflictes, que justifiquen la intervenció 
urbanística per tal de dotar aquell bé patrimonial amb nous usos més adients al nou entorn urbà 
en el que es troba, eliminant o desplaçant l’activitat en un altra indret. 
 
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.  
Actualment es troba molt colonitzat i compta amb múltiples propietats, usos i situacions, que 
dificulten la generalització de les possibles actuacions, atès que els processos de transformació 
soferts tampoc no han estat tots iguals.    
 
En l’actualitat el conformen dinou finques, algunes d’elles constituïdes en règim de divisió 
horitzontal, el que fa que hi hagi un total de 36 entitats independents, d’acord amb les dades 
públiques que es disposen de l’Oficina Virtual del Cadastre. 
 
D’aquestes dinou finques, dues són de titularitat municipal, restant doncs 17 finques amb 34 
entitats privades independents, la qual cosa fa molt difícil la preservació i manteniment del 
conjunt, i que les possibles intervencions no siguin especialment àgils d’aconseguir i calgui 
estudiar molt bé les possibilitats per reeixir.  
 
El conjunt edificat de l’antic Hospital Gòtic de l’Hospitalet de l’Infant, disposa d’una superfície total 
en planta d’uns 3.240 m2, corresponent a la plaça del pou una superfície d’uns 687 m2, mentre 
que la resta correspon al sòl de les dinou finques que el formen, que a més compten amb 
5.127m2 de sostre total construït, segons les dades de l’oficina virtual del cadastre. 
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Anteriorment ja s’han produït alguns intents per tal de protegir, recuperar i dotar de significació 
l’antic Hospital, sense que hagin aconseguit tirar endavant principalment per la disparitat 
d’interessos.  
Tot i això, encara a dia d’avui està en condicions per tal que pugui ser tractat i interpretat de forma 
unitària. És possible recuperar-lo, regulant-ne la protecció, els usos i les característiques de les 
edificacions que el conformen actualment, i efectuant actuacions de conservació i millora del 
conjunt, d’acord amb els seus valors patrimonials i envers l’entorn urbà en el que s’emmarca. 
 
Algunes de les actuacions que s’hi han efectuat en les darreres dècades han malmès de forma 
considerable la integritat del conjunt, i tot i que ja no es podrà tornar a recuperar l’aparença 
anterior, si que encara es pot intervenir per minimitzar-les i tornar-li la coherència arrabassada 
amb les actuacions efectuades.   
Cal doncs, donar sortida a les aspiracions històriques de l’antic Hospital, sense oblidar les 
necessitats dels moments actuals i el seu entorn. 
 
Part dels imponents murs de maçoneria requereixen una considerable intervenció per tal de donar 
resposta a les patologies que s’hi han detectat, havent-se produït fins i tot alguns petits 
despreniments de pedres. 
 
Actualment el BCIN no està suficientment protegit ni regulat pel planejament ni per una normativa 
clara i precisa d’acord amb els imperatius legals vigents, tant en matèria urbanística com en 
matèria de protecció del patrimoni cultural, especialment pel que fa a la seva conservació i 
valorització. 
 
El fet que el conjunt de l’Hospital no sigui tot de titularitat municipal, impossibilita accedir a 
algunes de les subvencions que les diferents administracions disposen envers al patrimoni, ja 
siguin a nivell comarcal, autonòmic, estatal o europeu, per tal de poder emprendre més fàcilment 
les costoses actuacions que requereix. 
 
Actualment s’està revisant el planejament general municipal, amb la redacció del nou POUM de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que es troba en fase d’avanç, la qual cosa propicia la revisió 
d’antigues formulacions i de proposta de nous plantejaments i estratègies de futur, d’acord amb 
els principis generals de l’actuació urbanística i la resta de legislació sectorial i supramunicipal 
vigent. 
 
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.  
 
Descriu el conjunt edificat tant pel que fa a la part històrica com en l‘actualitat, analitza les 
patologies de les estructures medievals i en justifica les obres a realitzar amb caràcter d’urgència: 
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Proposa donar solució als aspectes més disconformes en relació amb l’estructura i les 
característiques del propi bé, i de significació i ús de les finques municipals principalment.  
 
La creixent demanda social de paisatges de qualitat, ja siguin de valor ecològic, estètic, històric o 
cultural, es presenta com una oportunitat de futur ja que encara n’hi ha molts de desconeguts, ja 
sigui pels habitants a nivell local, provincial o nacional.   
 
Així doncs, cal recuperar i protegir el BCIN de l’antic Hospital, en tant que edifici emblemàtic pel 
municipi, del que n’és un tret identificatiu, per tal que esdevingui un clar referent.  
La finalitat última de les actuacions a emprendre han de permetre la interpretació del que fou 
Hospital de vianants: en quin entorn es va construir, com era, com es vivia, com funcionava, quin 
ha estat el seu pas del temps... atenent al seu valor com a document històric i com a reflex de la 
societat que el va fer. 
 
 
3.  Planejament i legislació 
 
Des del primer planejament general municipal, que es remunta a l’any 1975, s’ha vingut 
reconeixent la singularitat específica del conjunt de l’antic hospital gòtic, si bé sense regular-lo 
específicament. 
 
El planejament urbanístic general municipal vigent, és de l’any 1998, amb una refosa normativa de 
l’any 2005, classifica el sòl de l’antic Hospital de sòl urbà i el qualifica específicament de 
Monument historicoartístic, amb la clau 26.  
Tot i això, la seva regulació es considera que ha quedat desfasada respecte la realitat social i 
ambiental municipal i, en definitiva, respecte les necessitats, exigències i valors imperants a la 
societat d’avui en dia. 
 
Pel que fa al planejament supramunicipal, l’any passat es va aprovar definitivament el Pla territorial 
parcial del Camp de Tarragona, que entre d’altres, estableix les condicions per les actuacions que 
afecten el territori com són: preservar el paisatge i el patrimoni cultural, potenciar el patrimoni 
urbanístic, afavorir la diversitat del territori, preservar el valor patrimonial dels assentaments urbans 
o fomentar els teixits urbans d’usos mixtes. 
 
Tanmateix el Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, defineix un seguit d’objectius de 
qualitat paisatgística que en general persegueixen assolir uns paisatges sempre respectuosos 
amb el llegat del passat i uns paisatges heterogenis, que reflecteixin la rica diversitat paisatgística 
del país i que s’allunyin de l’homogeneïtzació i la banalització. 
Per aconseguir-ho, entre d’altres planteja que cal integrar gradualment els elements arquitectònics 
que, per les seves dimensions o aspecte, provoquen un impacte paisatgístic; a més de 
desenvolupar plans urbanístics de millora i rehabilitació dels paisatges urbans, en especial en 
aquelles àrees i conjunts urbans d’interès paisatgístic, com és el cas. 
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La rehabilitació i el manteniment de l’arquitectura suposa un factor de desenvolupament urbanístic 
sostenible, d’acord amb l’article 3.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, TRLUC, en que es tractaria d’un conjunt d’actuacions d’acord 
amb el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, 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. 
 
Així mateix, 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, entre d’altres.  
 
D’acord amb l’article 5 del TRLUC, l’exercici del dret de propietat en matèria d’urbanisme se 
subjecta al principi de la funció social d’acord amb la legislació i el planejament. Així, els 
propietaris de sòl urbà, com és el cas, han de donar compliment a les normes sobre rehabilitació 
urbana d’acord amb l’establert al planejament general municipal. 
 
A nivell estatal la legislació de referència en matèria de sòl i valoracions es fonamenta en el Reial 
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl, TRLS. 
D’acord amb el seu article 2, 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.     
 
A l’article 5, estableix el deure dels ciutadans a respectar i contribuir a preservar el patrimoni 
històric i el paisatge urbà; i en l’article 9 també s’indiquen altres deures relatius al dret de 
propietat, tant pel que fa a la seva destinació, conservació i rehabilitació. 
 
La legislació de referència en matèria de patrimoni vigent a Catalunya, d’àmbit autonòmic, es 
basa en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, LPCC, 
 
En els articles 21 i 25 de la llei 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 aquests els han de preservar i mantenir per assegurar la integritat del seu valor cultural. 
 
A l’article 35 s’estableix que els criteris d’intervenció en un BCIN han de respectar els valors que 
van motivar la declaració, respectant les característiques tipològiques, volumètriques i 
morfològiques. No es poden reconstruir parts del bé, ni eliminar-ne, ni col·locar publicitat o altres 
elements que n’alterin greument la contemplació. 
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4.  Síntesi de les alternatives avaluades  
 
S’han avaluat dotze alternatives d’estudi que la legislació urbanística 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.     
 
Expropiació forçosa com a sistema d’actuació d’un polígon d’actuació urbanística 
D’acord amb l’article 121 del TRLUC, l’execució o la gestió del planejament urbanístic es pot 
efectuar mitjançant el sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació o d’expropiació 
indistintament, sempre que la iniciativa sigui pública. 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, 
segons l’article 152 del TRLUC. 
 
Cal prèviament que el planejament general qualifiqui les finques que han de formar part del 
polígon d’actuació de sistema urbanístic d’equipament de titularitat pública, i que delimiti el 
polígon d’actuació urbanística per la seva execució, establint-hi com a sistema d’actuació el 
d’expropiació, acompanyat d’una relació de les persones propietàries i de la descripció dels béns 
i els drets afectats, d’acord amb l’article 152 del TRLUC i la legislació d’expropiació forçosa. 
 
Caldrà tindre present en tot moment que opera l’establert en expropiació per ministeri de la llei 
segons l’article 114 del TRLUC.  
 
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, d’acord amb l’establert al punt vuitè de l’article 34, del TRLUC; 
o així mateix d’acord amb l’article 112 del mateix cos legal. 
 
En quest cas, també cal que de forma prèvia el planejament general qualifiqui les finques 
afectades de sistema urbanístic d’equipament públic. 
 
Cal tindre en compte el que es deriva de l’expropiació per ministeri de la llei d’acord amb l’article 
114 del TRLUC. 
 
D’acord amb el put setè de l’article 34 del TRLUC, s’obre la possibilitat per l’expropiació de forma 
concreta en cas que calgués avançar l’obtenció d’un sistemes urbanístic de titularitat pública, 
subrogant-se l’Ajuntament en el drets i deures que tindria el propietari en la reparcel·lació quan 
s’efectuï. 
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Expropiació forçosa per a la constitució de Patrimonis Públics de Sòl  i Habitatge 
D’acord amb l’article 158 del TRLUC, 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 finalitats indicades al punt 
cinquè de l’article 160 del TRLUC. 
 
En l’article 39.1 del TRLS s’estableix que els béns i recursos que integren els patrimonis públics 
de sòl es podran destinar, entre d’altres, a usos d’interès social d’acord amb el planejament amb 
la finalitat de protecció o millora dels béns immobles del patrimoni cultural.   
 
L’adquisició per expropiació de les reserves de sòl es podrà dur a terme, d’acord amb l’article 161 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, RLUC, 
amb 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 i en 
el seu cas, amb el que estableix l’article 152 del TRLUC. 
 
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. 
 
S’haurà de tindre present que és aplicable el que es deriva de l’expropiació per ministeri de la llei 
segons l’article 114 del TRLUC. 
 
Expropiació forçosa per manca de participació dels propietaris en el sistema de reparcel·lació 
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, d’acord amb l’article 34 del 
TRLUC, si bé per manca de participació del seu propietari en el sistema de reparcel·lació en que 
estigués incurs, es faculta a l’administració a la seva expropiació. 
 
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. 
 
Expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la propietat 
L’incompliment de la funció social de la propietat és causa d’expropiació d’acord amb l’article 36 
del TRLS, que habilita a l’administració, per què pugui expropiar les finques que incompleixin els 
deures d’edificació o rehabilitació.  
 
Així mateix, d’acord amb l’article 110.1.e), apartat primer, del TRLUC, també està legitimada per 
raó de l’incompliment de la funció social de la propietat, en cas que es cometin infraccions 
urbanístiques molt greus en matèria de parcel·lació, d’ús del sòl i d’edificació. 
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També pot ser motiu d’expropiació per incompliment de la funció social de la propietat, en cas 
que els propietaris dels immobles no 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. 
 
L’incompliment de la funció social de la propietat que legitima a l’expropiació, ha de ser en tot cas 
imputable al propietari per dol o culpa greu, i prèviament s’haurà hagut de requerir al propietari 
amb advertiment exprés dels efectes expropiatoris, mitjançant un expedient administratiu la 
resolució del qual sigui ferma en via administrativa. 
 
D’acord amb els articles 21 i 25 de la LPCC, tots els béns integrants del patrimoni cultural català 
han de ser conservats, preservats i mantinguts pels seus propietaris, titulars d’altres drets reals i 
posseïdors.  
En el mateix sentit s’expressen els articles 36 i 37 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, on a més s’hi indica que l’incompliment d’aquestes obligacions serà causa 
d’interès social per l’expropiació forçosa per part de l’administració, dels béns declarats d’interès 
cultural.  
 
Expropiació forçosa per motius en relació amb el BCIN 
Es tracta dels supòsits d’acord amb l’indicat a l’article 38 de la LPCC, en que l’Ajuntament pot 
acordar l’expropiació dels immobles que dificultin la utilització o contemplació dels BCIN, que 
atemptin contra la seva harmonia ambiental o que comportin un risc per la seva conservació. 
 
En aquest mateix sentit s’expressa l’article 37, en el seu punt tercer, de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, en que estableix que serà 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. 
 
També queda recollit en l’article 82 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de desembre de 
1954, LEF.    
 
Sistema d’equipament inclòs en discontinu 
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. 
 
D’acord amb el punt setè de l’article 34 del TRLUC, la seva obtenció per part de l’Ajuntament és 
per cessió obligatòria i gratuïta. 
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Ocupació Directa 
Al igual que amb l’alternativa anterior, 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. 
 
D’acord amb l’article 156, per remissió del 34, ambdós del TRLUC, que tracta l’ocupació directa, 
en el cas que calgui avançar l’ocupació i l’ús dels terrenys o edificacions afectades pel 
planejament urbanístic com a sistema general o local, que en el seu cas s’haurien d’obtenir per 
cessió obligatòria i gratuïta, de forma que s’haurà d’indemnitzar als propietaris pel perjudicis de 
l’ocupació anticipada, fins a la seva participació en el corresponent expedient reparcel·latori, del 
que no en perd cap dret, tret dels que s’hagin hagut d’extingir i indemnitzar. 
 
Aquesta alternativa també està reconeguda amb els mateixos termes en l’apartat e) de l’article 35 
del TRLS.  
 
Cal tindre en compte que és aplicable el que es deriva de l’expropiació per ministeri de la llei 
segons l’article 114 del TRLUC. 
 
Delimitació d’Àrea de Tanteig i Retracte 
L’Ajuntament pot delimitar una àrea en les quals les transmissions oneroses quedin subjectes a 
l’exercici dels drets de tanteig i retracte, als efectes de formar part del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge, indicant quines finques són les que queden subjectes al dret de tanteig i retracte, que 
en el seu cas hauran de ser aquells terrenys amb edificacions ruïnoses o totalment desocupades. 
 
Tot i això, si prèviament s’ha establert un programa de rehabilitació i l’àrea de tanteig i retracte en 
forma part, també es pot establir que en quedin subjectes les finques edificades existents d’acord 
amb l’ordenació aplicable, ja s’obtinguin senceres o de forma fraccionada, per causa de règims 
de propietat horitzontal, per el cas. 
 
Aquesta delimitació s’ha d’efectuar a través del planejament general, ja sigui amb una modificació 
puntual del Pla General vigent, o bé mitjançant el nou POUM que s’està redactant, o bé mitjançant 
el procediment de delimitació de polígons establert a l’article 119 del TRLUC, i d’acord amb el que 
preveu l’article 226 del RLUC.   
 
A partir de la data de l’aprovació definitiva de la delimitació de l’àrea de tanteig i retracte, les 
persones propietàries de béns inclosos en aquesta àrea, han de notificar a l’Ajuntament, en tant 
que administració actuant, la seva decisió d’alienar-los, indicant-ne les dades essencials de la 
transmissió, a efectes del possible exercici del dret de tanteig. El dret de retracte es pot exercir 
principalment, quan no se li hagi fet la notificació indicada anteriorment. 
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Delimitació d’un Pla Especial Urbanístic 
Un PEU és un instrument de planejament derivat, i com a tal, tot i ser molt precís, pot requerir 
alguns dels procediments establerts anteriorment. 
 
En aquest cas, seria un PEU no previst pel planejament general, i que per tant no en desenvolupa 
les seves determinacions, haurà de justificar la necessitat de la seva aprovació i la seva 
compatibilitat amb el planejament general i altra planejament jeràrquicament de rang superior.   
 
D’acord amb l’article 68.4 del TRLUC, en cas que el PEU no alteri els usos principals establerts 
pel planejament general, però que estableixi restriccions d’ús per ordenar la incidència i els 
efectes urbanístics ambientals sobre el teixit urbà, que les activitats produeixen sobre el territori, o 
per tal d’impedir la desaparició o l’alteració dels béns que integren el patrimoni cultural, no serà 
necessària l’aprovació prèvia d’una modificació puntual del Pla General vigent, atès que es 
consideraria compatible amb ell. 
En la resta de supòsits, caldrà de forma prèvia l’aprovació modificació puntual del Pla General 
vigent, o bé preveure’l en el nou POUM, en fase de redacció, a l’efecte que el PEU els 
desenvolupi, atès que n’està supeditat d’acord amb els articles  55.4 i 13.1 del TRLUC.  
 
Delimitació d’un Pla de Millora Urbana 
El PMU en tant que instrument de planejament derivat, per al seu desenvolupament, pot requerir 
algun dels procediments establerts anteriorment. 
 
Tot i que la regulació legislativa d’aquesta figura de planejament no fa esment explícit dels béns 
immobles catalogats, es pot interpretar d’acord amb l’article 70 del TRLUC, 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 clarament a conjunts i ambients urbans, 
com també a edificis i elements catalogats. 
 
D’acord amb l’establert al punt quart de l’article 70, del TRLUC, atès que el PMU que es redactés 
no té per objectiu l’acompliment d’operacions de millora urbana contingudes en el planejament 
urbanístic general vigent, cal que de forma prèvia o simultània s’aprovi una modificació puntual 
d’aquest, amb tot el que suposa.  
 
D’acord amb el punt  vuitè de l’article 93 del TRLUC, quan els plans de millora urbana contenen 
les determinacions pròpies d’un pla especial, no és necessària la formulació i tramitació d’aquest 
darrer. 
 
Dret de Superfície 
En aquesta alternativa es tractaria que l’ajuntament adquirís les finques corresponents de 
l’Hospital, ja sigui mitjançant compra-vendes o per qualsevol altra procediment pel qual en passi a 
ser-ne el propietari. 
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En les que es consideri oportú, d’acord amb el planejament, es pot constituir un dret de 
superfície, de manera que la propietat del sòl continua sent municipal, o sigui pública, però amb 
la constitució d’aquest dret es pot donar cabuda als interessos privats que correspongui, dins del 
conjunt de l’Hospital, pel que fa a les edificacions, noves o existents. 
 
Atès que es tracta d’una administració pública, caldria parlar de dret de superfície o de concessió 
administrativa, ja sigui per crear o satisfer una necessitat pública, que hauria de ser per un 
període màxim de cinquanta anys, d’acord amb l’establert a l’article 61.c), del Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Aquest dret es pot constituir de forma gratuïta o amb una contraprestació econòmica, un cànon. 
 
Normalment a l’extinció del dret de superfície per extinció del termini fixat, el propietari del sòl fa 
seves les edificacions que hi hagi damunt seu 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. 
 
 
5.  Conclusions  
 
De tot l’exposat se n’han extret unes conclusions per cadascuna de les dotze alternatives 
avaluades en relació a l’antic Hospital de l’Hospitalet de l’Infant, fent incís en quatre aspectes que 
s’ha considerat que poden tindre rellevància a l’hora d’escatir la més adient, com són: 

- La rapidesa, entesa com al termini de temps que presumiblement transcorre des de que 
es decideix actuar mitjançant aquella alternativa, fins que s’aconsegueixen els objectius 
fixats. 

- La possibilitat de compatibilització dels interessos públics amb els privats en les finques 
afectades per l’alternativa d’actuació que es tracti. 

- La relació que hi ha per cadascuna de les alternatives en quant a l’interès públic, és a dir, 
si n’és més o menys beneficiosa.   

- En quant a la despesa econòmica que suposa l’alternativa d’actuació per l’administració, 
l’Ajuntament en el nostre cas, en referència si és més o menys gravosa.   

 
Expropiació forçosa com a sistema d’actuació d’un polígon d’actuació urbanística 
Poc factible atesa la dimensió, les característiques físiques i legals del conjunt de l’antic Hospital, 
en relació al potencial adquisitiu i d’esforç que suposaria per al municipi. Hi ha algunes activitats 
en funcionament i força habitatges en primera residència, que caldria indemnitzar o reallotjar, 
segons el cas. 
Si s’expropiés la totalitat de les finques de l’Hospital, es podria accedir a aquelles subvencions 
que requereixen la titularitat pública del bé. 
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Expropiació forçosa per l’execució de sistemes urbanístics públics i expropiació forçosa per a la 
constitució de Patrimonis Públics de Sòl  i Habitatge 
Es consideren com 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. 
 
Es poden considerar com alternatives ràpides i els temps els marcarà principalment 
l’administració. 
No és possible la compatibilització dels interessos públics amb els privats de les finques 
afectades. 
És una alternativa clarament motivada per l’interès públic. 
Pel que fa a la despesa econòmica d’aquesta alternativa, es considera molt elevada. 
 
Expropiació forçosa per manca de participació dels propietaris en el sistema de reparcel·lació 
Aquesta alternativa es consideraria com de segon ordre, 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 pel camí hi haurà intervingut també l’expropiació.   
La rapidesa en aquest cas no té massa sentit. En aquesta alternativa prima l’interès general de 
l’actuació que motiva la reparcel·lació, per damunt de l’interès públic o el privat concret, en relació 
a la finca o finques a expropiar.  
L’interès públic rau en donar sortida al sistema de reparcel·lació que s’estigués duent a terme, ja 
que del contrari quedaria encallat. 
No genera despesa econòmica a l’administració, atès que expropia en favor d’altres en el cas de 
reparcel·lació per compensació, mentre que si és per cooperació, se n’ha de fer càrrec i se 
subroga en els drets i deures de l’expropiat. 
 
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.   
 
Com en els altres casos d’expropiacions, en general es poden considerar com alternatives 
ràpides i els temps els marcarà principalment l’administració. Al igual que en l’anterior punt, preval 
l’interès general per davant del privat per garantir la preservació del bé.  
En aquest cas, l’interès públic es basa en l’interès general de preservació del bé, d’acord amb els 
imperatius legals vigents. En quant a la despesa econòmica d’aquesta alternativa, aquesta pot ser 
molt elevada, com en qualsevol altra actuació per expropiació. 
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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. 
 
Igual que en la resta de casos per expropiació, es pot considerar com una alternativa ràpida, en 
general, ja que els temps els marcarà principalment l’administració. Preval l’interès general per 
resoldre una situació de risc o menyscabament per al bé que ha generat el propi interès privat que 
s’expropia, sempre amb vistes a la preservació del bé.  
L’interès públic, novament es basa en l’interès general de preservació del bé, d’acord amb els 
imperatius legals vigents. En quant a la despesa econòmica d’aquesta alternativa, aquesta pot ser 
molt elevada, com en qualsevol altra actuació per expropiació. 
 
Sistema d’equipament inclòs en discontinu 
Aquesta és una alternativa que s’albira com a possible, situant-se en 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. 
 
En tot cas, l’administració no pot preveure certament quan podrà disposar de les finques, atès  
que va lligat al desenvolupament urbanístic del sector o polígon d’actuació en què estiguin 
incloses. Excepte que es tracti d’actuar amb la modalitat de cooperació en que l’Ajuntament és 
qui lideraria tot el procés de desenvolupament urbanístic. 
 
No es pot considerar que sigui una alternativa especialment ràpida, si bé dependrà molt de com 
es procedeixi. En quant als interessos privats, si bé és cert que els propietaris perdran la titularitat 
de les finques de l’antic Hospital, se’ls substituirà per unes altres en un altra indret, valorant-se’ls 
els drets aportats. 
Es considera molt beneficiosa per l’interès públic, ja que aconsegueix els objectius fixats en el 
planejament urbanístic, sense generar despesa econòmica a l’Ajuntament, ja que la seva obtenció 
és per cessió obligatòria i gratuïta, al estar en un procediment d’equidistribució.  
 
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.  
 
L’alternativa en sí, es pot considerar ràpida un cop presa la determinació. Els interessos públics 
passen per davant dels privats, si més no, momentàniament, mentre no es desenvolupi 
urbanísticament el sector o polígon d’actuació urbanística per reparcel·lació, en que estiguin 
incloses les finques. Si s’actua amb aquesta alternativa és precisament per assolir l’interès públic 
justificat per iniciar aquest procediment. A nivell de despesa econòmica, es considera que no és 
excessivament elevada ja que es basa en la indemnització a la que tenen dret els propietaris de la 
finca afectada mentre duri l’ocupació directa. 
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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. 
 
Per tant, no es pot dir que sigui una alternativa ràpida. Aquesta alternativa no perjudica els 
interessos privats, ja que si s’actua és per què la propietat té la voluntat de transmetre la finca i 
l’ajuntament s’haurà d’adaptar a les condicions fixades. 
En quant a l’interès públic, hi és, tot i que no es pot saber d’antuvi per quines finques s’assolirà. 
Pel que fa a la despesa econòmica, d’entrada no es pot saber exactament l’import que pot 
suposar, ni quan caldrà disposar dels recursos suficients per actuar. 
 
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. 
El factor de rapidesa no és determinant en aquesta alternativa. Tampoc es pot preveure d’entrada 
el possible grau de compatibilitat dels interessos públics amb els privats. La formulació del PEU 
s’ha de basar en l’interès general, i per tant, l’interès públic s’haurà de subjugar a aquest interès 
general manifest. D’entrada no es pot preveure la possible repercussió econòmica d’aquesta 
alternativa. 
 
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. 
Com en el cas anterior, no es disposa de dades suficients per poder analitzar a fons aquesta 
alternativa dins el marc d’aquesta Tesina i treure’n les conclusions de forma concreta. 
 
Pel que fa als aspectes de rapidesa, compatibilització dels interessos públics amb els privats, 
l’interès públic i la despesa econòmica, és aplicable l’indicat per l’alternativa anterior del PEU, en 
els mateixos termes, si bé d’acord amb l’indicat i amb les característiques específiques del PMU.  
 
Dret de Superfície 
Aquesta es considera una actuació possible, per tal de compatibilitzar temporalment aquells 
interessos privats que es considerin compatibles dins del conjunt edificat, amb la resta 
d’interessos, mantenint la titularitat pública del sòl. 
Per poder procedir mitjançant aquesta alternativa, cal necessàriament 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 més aviat puntual. 
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Un cop presa la decisió d’actuar mitjançant aquesta alternativa, la seva execució es pot 
considerar ràpida, tot i que depèn d’ambdues parts: de l’Ajuntament i del superficiari. La 
compatibilització dels interessos públics amb els privats és la base d’aquesta alternativa. En 
quant a l’interès públic, també  es considera garantit atès que ja es disposa de la titularitat de les 
finques, i la concessió administrativa no ha de suposar en cap cas una minva de l’interès general 
en el que es basa. 
La despesa econòmica ja s’ha produït amb l’adquisició de les finques i la concessió 
administrativa, en el seu cas, comportaria uns ingressos a les arques municipals duran el període 
de vigència de la concessió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicialment es preveia que del desenvolupament de les diferents alternatives de gestió urbanística 
possibles a analitzar, ja se’n postularien algunes d’elles com a més avantatjoses o més favorables 
a executar, per damunt de les altres, no obstant, a mida que s’ha anat avançant en el seu 
desenvolupament s’ha fet cada cop més evident que no hi ha una opció per damunt les altres, 
que cadascuna d’elles té sentit i justificació en sí mateixa, i el que realment pot fer decantar la 
decisió de prendre’n una per davant les altres, és un cop s’acota el camp d’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. 
 
Per tant, la conclusió general de la tesina és que totes les opcions avaluades són possibles en 
relació al conjunt edificat de l’antic Hospital de l’Hospitalet de l’Infant, i la tria d’una o altra vindrà 
en funció dels paràmetres en els que s’hagi de desenvolupar l’actuació en concret, tenint en 
compte les conclusions generals extretes, considerant que sigui quina sigui l’alternativa a 
desenvolupar, haurà de garantir la unitat arquitectònica i els valors del conjunt. 
 
Finalment, cal apuntar que és molt important conèixer tots els drets que s’afecten, així com tindre 
informació de l’estat i les característiques reals actualitzades 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 fins al moment o 
altres imprevistos, aquests podrien fer variar els supòsits de partida i per tant, potser les 
estimacions fetes no serien les més idònies. 
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ANNEX II: Apèndix gràfic 
 
A continuació s’ha confeccionat un petit annex gràfic, d’acord principalment amb les dades que 
consten en els arxius de l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per tal de visualitzar la 
realitat del BCIN de l’antic Hospital de l’Hospitalet de l’Infant, i per facilitar la comprensió de 
l’exposat anteriorment: 
 

1. Ortofotoplànol del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant 
2. Mapes antics de la zona de l’Hospitalet de l’Infant 
3. Fotografies aèries i ortofotoimatges de l’Hospitalet de l’Infant 
4. Creixement i desenvolupament urbà de l’Hospitalet de l’Infant 
5. Usos actuals de l’Hospital 
6. Recull Fotogràfic 
7. Recull Fotogràfic 


















