
L’Ajuntament podria haver comès irregularitats en la tramitació 
urbanística de l’hotel Praktik Drassanes

••
Més de 600 m2 de sostre edificable haurien estat traspassats d’un edifici a un altre, sense la 

preceptiva modificació del planejament exigida per a una alteració com aquesta. 

En la tramitació del projecte de l’hotel Praktik Drassanes, l’Ajuntament podria haver-hi incorregut 
en una important irregularitat jurídica urbanística, segons les greus incongruències entre l’actual 
projecte i la modificació puntual del PERI aprovada en 2003.

Dels elements que conformen el projecte de l’hotel Praktik Drassanes (dos blocs amb cinc i 
deu plantes respectivament), l’anomenat en el planejament com a bloc A (A1+A2) ―el més agressiu 
urbanísticament per la seva alçada―, tindria 617,24 m2 més del previst i permès per la modificació del 
PERI aprovada el 2003 i pel posterior projecte de reparcel·lació. 

Però això no afecta només al mateix edifici projectat amb un sostre edificable superior al que 
permet el planejament, sinó al conjunt de l’operació. Sembla que aquests més de 600 m2 suposadament 
afegits de manera irregular al bloc A, en realitat haurien sigut presumptament traspassats del bloc 
del costat al bloc A, ja que, segons el projecte actual dipositat a Urbanisme, el bloc B tindria una 
edificabilitat de 697,85 m2 menys que el previst pel planejament. 

Segons fonts especialitzades consultades per la plataforma, això, que en aparença és un simple 
traspàs de metres d’una unitat de projecte a l’altra, no es pot fer sense una modificació del planejament, 
concretament de la Modificació Puntual del PERI al Sector Drassanes. En qualsevol cas, aquest 
traspàs de sostre de més de 600 m2 no es podria haver portat a cap sense l’aquiescència del mateix 
Ajuntament que, ja sigui per una revisió poc rigorosa de les característiques del projecte o per altres 
raons, sembla que vol permetre’l en l’aprovació de la llicència de l’Hotel 

Aquesta irregularitat, per cert, s’afegiria a la misteriosa desaparició, encara no aclarida, del 25% 
d’habitatge social a aquests solars, i de la qual resta per aclarir tan els procediments per fer-la com 
les seves implicacions.

En definitiva, de confirmar-se això, apart del seu caràcter destructor d’habitatge i la seva agressivitat 
urbanística, el projecte actual no estaria acord a la normativa  vigent per aquest sector i el fet que 
presumptament no s’haguessin seguit els procediments establerts, hauria contribuït a la rapidesa 
amb la qual es va fer la tramitació, des del març del 2015, quan el promotor de l’hotel va comprar els 
terrenys, fins al juny del mateix any, en què va obtenir el certificat d’aprofitament urbanístic. 



INFORMACIÓ TÈCNICA
• La modificació del planejament aprovada en 2003 permetia l’edificació de dos edificis: 

• BLOC A1/A2, situat entre els carrers Cid, Mina i Portal de Santa Madrona, conformat 
per un edifici de Planta Baixa + 5 plantes (A1) i una torre a sobre de 4 plantes (A2), que en 
conjunt hi haurien d’utilitzar un sostre total de 4.197,61 m2.

 • BLOC B, en el carrer Perecamps, conformat per un edifici de Planta Baixa + 4 plantes  
 que hi hauria d’utilitzar un sostre total de 5.295,62 m2.

• En canvi, en el projecte actual, el bloc A1/A2 utilitzaria 4815,05 i el bloc B 4579,77 m2, guanyant 
el primer 617,24 m2 i perdent el segon 697,85 m2, el que suposaria un possible traspàs de sostre 
d’un edifici a un altre no contemplat en cap cas pel planejament vigent.

• Aquest traspàs d’edificabilitat només es podria fer amb una modificació de la Modificació 
Puntual de PERI del Raval en el Sector Drassanes el qual, per cert, hauria donat lloc a un 
procediment diferent de la ràpida tramitació d’aquest expedient des del moment en que l’actual 
promotor va comprar els terrenys (març de 2015) fins la seva obtenció de certificat d’aprofitament 
urbanístic. De confirmar-se els fets l’Ajuntament estaria obligat a paralitzar i revisar el procés 
de tramitació.

BLOC B

SOSTRE PREVIST MODIFICACIÓ PERI:  2003 5.295,62 m
2

SOSTRE PROJECTE ACTUAL 4579,77 m
2

BLOC A1/A2
SOSTRE PREVIST MODIFICACIÓ PERI 2003 : 4.197,61 m2

SOSTRE PROJECTE ACTUAL 4815,05 m2

617,24 m2


