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QUÈ DIU EL PLA ESPECIAL?

Can Fàbregas



Règim d’edificabilitat d’edificis i béns catalogats:

Article 28

“Els immobles o elements catalogats individualment

no podran ser enderrocats o desmuntats

totalment o parcialment, ni podran fer-s’hi obres de 

reforma o reparació en la mesura que afectins els valors o 

elements artístics i arquitectònics, objectes de protecció 

segons la classificació de l’article 20 d’aquestes normes, 

amb les excepcions previstes en aquesta normativa”.

PLA ESPECIAL DE PATRIMONI

Can Fàbregas



Nivell A

Obres permeses: 

Podran ser objecte d’obres de 
manteniment i de restauració 
(…)  obres de consolidació, 
de modernització i 
de reconsturcció (…).  
S’admetran augments de 
volum sempre que respectin 
el valor arquitectònic de 
l’edificació existent…

Nivell C

Els elements classificats en 
aquest tipus, preferentment 
hauran de mantenir-se en 
el mateix edifici. Si no fos 
possible, podran situar-se en 
un altre lloc públic, dins del 
terme municipal…

OBRES PERMESES
SEGONS EL PLA ESPECIAL DE PATRIMONI

NO PERMET

EL TRASLLAT
PERMET

EL TRASLLAT

Can Fàbregas



“Qui tingui alguna cosa a dir,
que vagi als jutjats”

Can Fàbregas



SENTÈNCIA TSJC

“Es el artículo 28 el que dispone que 
los inmuebles y elementos catalogados 
individualmente no podrán ser 
derribados o desmontados total o 
parcialmente…”

Can Fàbregas



SENTÈNCIA TSJC

“no era posible el desmontaje de los 
elementos protegidos en el Plan Especial 
para su localización en otro lugar, sin que 
esta determinación se pueda atender 
a otros intereses que puedan confluir 
en la zona [El Corte Inglés] ya que en 
la ponderación de todos ellos debe 
prevalecer el interés publico en la 
conservación y mantenimiento 
de bienes protegidos por el Catálogo”

Can Fàbregas



SENTÈNCIA TSJC

“FALLO: 
Estimar el recurso interpuesto por 
Plataforma Salvem Can Fàbregas (…) 
contra los acuerdos adoptados 
por la comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona (…) cuya nulidad se 
declara”

Can Fàbregas



QUANT HA COSTAT A LA CIUTAT

AQUEST SOLAR?

Can Fàbregas



-30
MILIONS €

+24
MILIONS €

DESPESES
MAL NEGOCI PER A 

L’AJUNTAMENT
Compra de terrenys

“Expropiacions”

MÉS DE
Venda a El Corte Inglés

INGRESSOS

Can FàbregasCan Fàbregas



-6
MILIONS €

MAL NEGOCI PER A 
L’AJUNTAMENT

PÈRDUES A LES QUALS CAL AFEGIR:

Advocats litigis ......................................... 38.000€
Advocats privats Barón-Bassas ................ 31.000€
Milers d’hores de tècnics Ajuntament .... ??.000€
Regal pàrquing a El Corte Inglés ............ ??.000€
Desmuntatge (reparcel·lació) ..................... ??.000€

Can Fàbregas



QUI N’HA SORTIT BENEFICIAT?
FAMÍLIA DEL REGIDOR D’URBANISME

+16
MILIONS €

Venda edifici Can Fàbregas

Can Fàbregas



PER QUÈ
EL CORTE INGLÉS

TÉ LA PAELLA
PEL MÀNEC?
TÉ UN CONTRACTE SIGNAT ON L’AJUNTAMENT
S’OBLIGA A RETORNAR-LI ELS 24 MILIONS DELS TERRENYS
SI NO POT TRASLLADAR CAN FÀBREGAS

TÉ DRETS ADQUIRITS I POT RECLAMAR DANYS I PERJUDICIS

Can Fàbregas



CONTRACTE AJUNTAMENT 
AMB EL CORTE INGLÉS

Si no es pot traslladar Can Fàbregas:
“…quedará como no cumplida la 
condición suspensiva y se procederá 
a la devolución del precio pagado 
[24.000.000€] actualizado por el IPC…”

Can Fàbregas



RECONSTRUIR CAN 
FÀBREGAS COM A 
EQUIPAMENT PÚBLIC 
ÉS UNA INVERSIÓ 
QUE ENS PODRÍEM 

ESTALVIAR?
Can Fàbregas



COMPLIR 
SENTÈNCIA

SOLUCIÓ 

PACTADA
PROPOSTA 

INICIAL CUP
Retornar a El Corte 
Inglés 24 M€ que 
l’Ajuntament ja s’ha 
gastat

Pagar danys i 
perjudicis perquè 
ja s’havia concedit 
llicència d’activitats

Quedar-se amb un 
solar buit que ha 
costat més de 30 M€

No tenir diners ni 
cap garantia per 
reconstruir la nau

No cal indemnitzar
El Corte Inglés

El Corte Inglés paga 
la reconstrucció

La ciutat guanya un 
equipament públic

Es garanteix la 
reconstrucció el 2015 
segons calendari 
aprovat

Rehabilitar Can 
Fàbregas al seu lloc

El Corte Inglés 
s’hauria pogut 
construïr a qualsevol 
altre lloc

La ciutat s’hauria 
estalviat milions 
d’euros i molt de 
temps.

Can Fàbregas i el 
centre comercial ja 
podrien estar oberts

Can Fàbregas



COMPLIR 
SENTÈNCIA

SOLUCIÓ 

PACTADA
PROPOSTA 

INICIAL CUP
Retornar a El Corte 
Inglés 24 M€ que 
l’Ajuntament ja s’ha 
gastat

Pagar danys i 
perjudicis perquè 
ja s’havia concedit 
llicència d’activitats

Quedar-se amb un 
solar buit que ha 
costat més de 30 M€

No tenir diners ni 
cap garantia per 
reconstruir la nau

No cal indemnitzar
El Corte Inglés

El Corte Inglés paga 
la reconstrucció

La ciutat guanya un 
equipament públic

Es garanteix la 
reconstrucció el 2015 
segons calendari 
aprovat

Rehabilitar Can 
Fàbregas al seu lloc

El Corte Inglés 
s’hauria pogut 
construïr a qualsevol 
altre lloc

La ciutat s’hauria 
estalviat milions 
d’euros i molt de 
temps.

Can Fàbregas i el 
centre comercial ja 
podrien estar oberts

-24
MILIONS €

-30
MILIONS €

-??
MILIONS €

+2,8
MILIONS €

Can Fàbregas



SOLUCIÓ 

PACTADA

Modificació puntual de l’article 
28 del Pla Especial de Patrimoni

Article 28 afegir:

“En supòsits excepcionals, es 
podrà procedir al desmuntatge 
i desplaçament d’un bé 
immoble catalogat si concorren 
raons de força major o per la 
raó d’interès social de destinar 
el bé a equipament públic en 
una ubicació propera a l’original 
que millori la funcionalitat, 
accessibilitat i visibilitat del bé”.

Modificació puntual del
Pla General

Article 9: Càrregues urbanístiques 
de l’illa Fàbregas i de Caralt

“e) La reconstrucció dels 
elements catalogats traslladats 
de l’antiga fàbrica Fàbregas i de 
Caralt destinats a equipament 
públic”

A assumir pel propietari
del terreny (El Corte Inglés)

Can Fàbregas



CALENDARI DE RECONSTRUCCIÓ
DE CAN FÀBREGAS

maig 2013
Redacció de Pla d’Usos

juny 2014
Inici obres reconstrucció

juliol 2015 (Les Santes)
Inauguració de Can Fàbregas
Casa de la Cultura Popular

Can Fàbregas



DOCUMENTS APROVATS AL PLE

Aprovació inicial de la 
modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació 
Municipal relativa a l’ordenació 
de l’illa Fàbregas i de Caralt.

Declarar d’interès social 
per a la ciutat de Mataró la 
reconstrucció del conjunt 
catalogat de Can Fàbregas 
i de Caralt per destinar-lo a 
equipament públic municipal

Conveni Ajuntament- Plataforma 
Salvem Can Fàbregas

Conveni Ajuntament- CUP

Aprovació incial de la 
modificació puntual de l’article 
28 de la normativa del Pla 
Especial de Patrimoni…

Declarar d’interès social 
per a la ciutat de Mataró 
la instal·lació d’un centre 
comercial de gran format…

CUP VOTA EN CONTRA

Can Fàbregas



CONVENI CUP - AJUNTAMENT

PRIMER.-  Abans del dia 24 de juliol 
de 2015, l’Ajuntament de Mataró es 
compromet i obliga a la reconstrucció del 
bé catalogat “Fàbregas i de Caralt” a l’illa 
formada pels carrers Miquel Biada i Carrer 
Tetuan, per destinar-lo a equipament 
públic,  que acollirà  la Casa de la Cultura 
Popular, amb l’objectiu de promoure i 
divulgar el patrimoni cultural de Mataró en 
general, i de la Festa Major de les Santes, 
en particular.

1
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CONVENI CUP - AJUNTAMENT

QUART.- La CUP manifesta de forma 
expressa que dóna conformitat al 
redactat de l’article 28 de la Modificació 
puntual de la normativa del Pla especial de 
Patrimoni arquitectònic de Mataró (…)

Respecte de la resta del contingut del 
document de la Modificació puntual del Pla 
General “Ordenació de l’illa Fàbregas i de 
Caralt”, la CUP manifesta expressament 
que no hi dóna conformitat.

4
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CONVENI CUP - AJUNTAMENT

SISÈ.-  El dia següent en que aquest 
conveni sigui aprovat definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Mataró, la CUP 
presentarà escrits instant la suspensió 
de tots els recursos contenciosos 
administratius (…).

6
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CONVENI CUP - AJUNTAMENT

SETÈ.- (…) I en sentit contrari, si 
l’Ajuntament de Mataró no compleix, 
ni executa allò acordat en el pacte primer, 
amb el calendari previst, (…) la CUP 
podrà formular al·legacions i podrà 
interposar recursos en contra dels 
acords i actes administratius adoptats en 
la tramitació i aprovació de les dues figures 
de planejament.

7
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CONVENI CUP - AJUNTAMENT

VUITÈ.-  El dia següent en que 
l’Ajuntament de Mataró hagi reconstruït 
i posat en funcionament el bé catalogat 
“Fàbregas i de Caralt” (…) i estigui destinat 
a equipament públic, de la Casa de la 
Cultura Popular, amb la finalitat promoure i 
divulgar el patrimoni cultural de Mataró en 
general, i de la Festa Major de les Santes, 
en particular, la CUP desistirà de tots 
els recursos contenciosos (…).

8
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CONVENI CUP - AJUNTAMENT

NOVÈ.- En el moment en que l’Ajuntament 
de Mataró i/o altres administracions 
incomplissin els pactes i obligacions del 
present conveni, la CUP presentaria escrit 
als Tribunals per demanar l’aixecament 
de la suspensió i la continuació de tots 
els  recursos contenciosos (…) fins que 
es dictés Sentència, i a més, interposaria 
els recursos corresponents en contra dels 
actes administratius d’aprovació definitiva de 
Modificació de les figures de planejament i 
altres, identificades al pacte III.   

9
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ara reclamem
un procés participatiu 
per definir els usos de 
Can Fàbregas
Casa de la Cultura Popular



volem un edifici viu amb 
altres usos compatibles 
com ara la seu central de 
l’Escola Municipal de 
Música

digues la teva



acte participatiu sobre els 
usos de Can Fàbregas
Casa de la Cultura Popular

     divendres 19 d’abril (19:00h)
     Centre Cívic Pla d’en Boet

participa-hi


