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Modif. E. Nord, equip. hospitalari-  
 
 
 
 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A L’ÀMBIT DE  
L’ EIXAMPLE NORD ( SECTOR DE SÒL URBANITZABLE 2.8 ), PER A LA 
CONCRECIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL D’EQUIPAMENT PÚBLIC (CLAU E ) 
AMB DESTÍ A ÚS SANITARI-ASSISTENCIAL.   
 
 
 
1.- MEMÒRIA 
 
1.1.- ÀMBIT 
 
L’àmbit de la present modificació és el sector de sòl urbanitzable de l’Eixample Nord, 
delimitat pel PGOM de 1981, i recollit per la RPGOM del 2001 amb el codi numèric 
2.8 i una superfície de 102,99 ha de sòl. El plànol A1 de la sèrie A de la Revisió, 
Classificació del sòl, determina l’àmbit gràficament. 
 
En aquesta modificació incorpora una transcripció de l’àmbit sobre la base 
topogràfica actual, de l’any 2004, de major precisió que la base de la Revisió, en el 
plànol A1 de la sèrie A. De nova medició sobre dita transcripció, en resulta una 
superfície de l’àmbit actualitzada de 105,77 ha. 
 
 
1.2.- ANTECEDENTS: 
 
Antecedents de planejament i gestió al sector de l’Eixample Nord 
 
 
1,- El 25 de juliol de 2001, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, publicada al DOGC núm. 3444, del 2 d’agost del 2001, s’aprova 
definitivament la Revisió del PGOM, que classifica el sector de l’Eixample Nord 2.8, 
com a SÒL URBANITZABLE DELIMITAT, i preveu el seu desenvolupament en el 
primer quadrienni. Entre d’altres determinacions, a  la fitxa del sector 2.8 (Annex 2 
de la normativa del PGO ) s’hi conté l’apartat d’OBJECTIUS per al seu 
desenvolupament, dels quals l’objectiu núm. 5 diu textualment: Preveure 
equipaments sanitari-assistencial prop de l’Hospital. 
 
2,- La Junta de Govern de Govern Local de l’Ajuntament aprovà definitivament el 
canvi de sistema d’actuació urbanístic  de l’Eixample Nord en sessió del 27 de 
desembre de 2005, per motiu del no desenvolupament en els terminis previstos pel 
planejament, substituint  el sistema de Compensació pel de REPARCEL·LACIÓ EN 
LA MODALITAT DE COOPERACIÓ.. 
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3,- El 8 de maig de 2006, el Ple de l’Ajuntament aprovà el PLA D’EQUIPAMENTS 
SANITARIS I SANITARIO-ASSISTENCIALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, el qual 
preveu a la memòria en el punt 6.2. Descripció d'equipaments existents i de nova 
creació, dins de l’apartat de les noves previsions: 
��Terrenys per a ampliació de l'Hospital, CAP annex i residència per a tercera 
edat, en terrenys a la Unitat d'Anàlisi E, immediats a l'actual Hospital, i a 
obtenir com a resultat del PPU Eixample Nord. 
Aquesta previsió es concreta al punt 7 de la memòria: Quadres de superfícies i 
estàndards, assenyalant la Nova ampliació Hospital St. Antoni Abat amb la clau 
153a , i al punt 8. Programa d’actuació,  referint-se als equipaments pendents de 
cessió diu: Les prioritats del PEU passen, en aquest cas, per l'urgència de 
l'obtenció del sòl corresponent al número 153a, ampliació de l'Hospital de Sant 
Antoni Abat. 
A la documentació gràfica d’aquest Pla d’equipaments sanitaris i sanitario-
assistencials, s’assenyala en el plànol 05: Equipaments sanitaris la localització 
dels mateixos, indicant la situació de l’equipament clau 153a enfront de l’actual 
Hospital  St. Antoni Abat, al costat nord de la Rda. Ibèrica al sector Eixample 
Nord.  
 
 

 
4,- El 18 de setembre de 2006, el Ple de l’Ajuntament APROVA ELS CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ URBANÍSTICA AMB L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I SUBIRATS 
BERENGUER IMMOBILIÀRIA SA (SB), referents a la permuta i transferència a 
l’Eixample Nord de l’aprofitament urbanístic de Platja Llarga, amb l’objectiu de 
preservar aquest espai natural. 
 
5,- El 25 d’octubre de 2007 ES CONSTITUÍ EL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR EIXAMPLE NORD, AL TERME MUNICIPAL 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ , de conformitat amb l'autorització del Govern de la 
Generalitat de Catalunya de data 22 de maig de 2007 (DOGC núm. 4896 de 1 de 
juny de 2007) i els Estatuts de l’esmentat Consorci, integrat de forma paritària per 
l'Institut Català del Sòl, empresa pública adscrita al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i per l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
6,- En la sessió ordinària del Consell General del Consorci de data 10 d’octubre de 
2008 es va adoptar l’ acord d’ Aprovar el Plec de Clàusules administratives i el Plec 
Tècnic per a regir el CONCURS D’IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A 
L’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL SECTOR DE L’EIXAMPLE NORD AL TERME 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, així com acordar l’inici del procediment 
de contractació i procedir a la convocatòria del concurs d’idees mitjançant publicació 
del plec de clàusules administratives i tècniques aprovades. 
 
7,- El dia 1 de desembre de 2009 , per majoria simple dels membres del Jurat, es 
fallà la segona i definitiva fase de l’esmentat concurs d’idees per a l’ordenació de 
l’àmbit del sector de l’Eixample Nord (de conformitat amb la clàusula 6.2 del plec de 
condicions que regeix el seu procediment),  resultant guanyadora la proposta 
presentada amb el lema VNG Nord_Multiple City. Aquesta proposta, que serveix 
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de base per al desenvolupament de la figura de planejament derivat (Avanç i 
PPU), destina l’àmbit objecte d’aquesta modificació a sòl d’equipament públic 
destinat al futur hospital. 
  
  
8,- En data 7 de gener de 2010 el Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf va 
aprovar el Protocol marc d’intencions i col·laboració per a promoure EL PLA 
D’ORDENACIÓ HOSPITALÀRIA DEL GARRAF, subscrit en data 8 de gener de 
2010 per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Direcció del 
Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i el Consorci Sanitari 
del Garraf, on es preveu expressament la construcció d’un nou centre 
hospitalari destinat a l’atenció especialitzada al municipi de Vilanova i la 
Geltrú, en substitució de l’actual dispositiu (hospital de sant antoni abat). 
D’acord amb el mateix, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a impulsar 
els tràmits adequats per cedir la propietat, de forma gratuïta, a favor del Consorci 
Sanitari del Garraf sobre una finca que, d’una manera consensuada amb la resta de 
parts, es consideri idònia per a la ubicació del nou hospital de Vilanova i al Geltrú, 
tenint en compte els requeriments d’aquesta instal·lació en funció del dimensionat 
derivat del seu Pla Funcional. La cessió s’atorgarà condicionada a la construcció del 
centre hospitalari en el termini suficient per a l’execució de la construcció i a la seva 
destinació a la prestació de serveis assistencials de cobertura pública 
 
9,- En data 9 d’abril de 2010, per acord del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques,s’aprovà definitivament el PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER A LA 
CONCRECIÓ I DELIMITACIÓ DE LA RESERVA DE SÒL PER A LA LÍNIA ORBITAL 
FERROVIÀRIA. 
Pel que fa al traçat,  en relació a l’àmbit de la present modificació, a la memòria del 
Pla director s’indica: 
3.1.1 Tram Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès. 
La línia orbital s’inicia amb una variant de Vilanova i la Geltrú, que arrenca de la 
platja Llarga amb un enllaç en direcció nord. Circula sota la Ronda Ibèrica, pel 
límit actual del nucli urbà. Aquesta traça permet fer tres noves estacions al 
municipi i donar un servei més cèntric segons el creixement que preveu el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. En un futur l’actual límit serà un eix central, ja 
que el creixement de la zona urbana del municipi es distribuirà entre la Ronda 
Ibèrica (límit actual) i la C32. 
 
Pel que fa a les estacions, en relació a l’àmbit de la present modificació, a la 
memòria del Pla director s’indica: 
 4.2.1.1 Vilanova i la Geltrú 
Es preveu una estació a l’Aragai (Vilanova Oest), una segona estació a 300 m de 
l’Hospital de la Santa Creu (Vilanova Centre) i una tercera a l’entrada del nucli de 
Les Roquetes (Vilanova Est). 
 
1.3.- OBJECTIU DE LA MODIFICACIÓ 

 
L’objectiu de la present Modificació és  la  de concretar i qualificar l’àmbit del sòl 
d’Equipament públic (Equipament col·lectiu clau E) amb destí a l’ús sanitari-
.Assistencial, prescrit com l’objectiu núm. 5 a la fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la 
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normativa del PGO ) que diu textualment: Preveure equipaments sanitari-
assistencial prop de l’Hospital, com s’ha explicat al punt 1 dels antecedents. 
 
Amb aquest objectiu es permetrà donar compliment a les necessitats derivades de 
les actuacions del Consorci Sanitari del Garraf (integrat pels Ajuntaments de la 
Comarca, el Servei Català de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de la 
Fundació Privada  Hospital - Residència Sant Camil i el Patronat de la Fundació 
Privada de l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat) i la Conselleria de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, i més concretament el Pla estratègic que recull les 
necessitats comarcals de tots tipus, tant a nivell sanitari, financer, assistencial, 
etc. i el Protocol d’Intencions per promoure la reordenació hospitalària del 
Garraf, que bàsicament consisteix en la construcció d’un nou centre 
hospitalari destinat a l’atenció especialitzada al municipi de Vilanova i la Geltrú en 
substitució de l’hospital Sant Antoni Abat, al qual se li hauran de definir altres 
funcionalitats, així com la reforma de l’hospital residència Sant Camil de Sant Pere 
de Ribes i la seva reconversió en centre hospitalari dedicat a l’atenció sociosanitària, 
com s’explica al punt 8 dels antecedents.  
 
 

 
1.4 JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ. 
 
Annex al present expedient de modificació s’incorpora, com a documentació 
justificativa de l’anteriorment ressenyat, còpia del Protocol Marc d’Intencions, del Pla 
Funcional del nou hospital, del Pla Estratègic (resum executiu per al Consell Rector), 
així com del document de treball del Pla d’empresa i de viabilitat – escenaris de 
treball del nou hospital.   
 
Segons consta en aquest darrer document de treball, el creixement de la població 
del GTS del Garraf ha estat molt gran durant els darrers 5 anys (8 punts per sobre 
del creixement a Catalunya en el mateix període) i ha superat àmpliament totes les 
previsions demogràfiques realitzades fins aleshores. 
 
Les infraestructures i els equipaments actuals dels 2 centres que conformen el 
Consorci Sanitari del Garraf (Sant Camil i Sant Antoni Abat), són insuficients per 
poder afrontar l’activitat assistencial actual i futura de la comarca:  
 
- Existeixen diferents estudis que així ho corroboren: 
 
- L’estat de les infraestructures no és l’adequat, i així ho corrobora l’Informe sobre els 
centres Hospitalaris del Garraf elaborat per l’àrea de Patrimoni i Inversions del 
CatSalut en el 2009. 
 
- L’accessibilitat als diferents recursos assistencials també s’ha identificat com a un 
problema afegit a l’oferta sanitària del Consorci Sanitari del Garraf (CSG). 
 
A) Sobre les possibilitats de futur de l’Hospital Sant Antoni Abat, a Vilanova i la 
Geltrú, el referit document diu que són mínimes, segons l’informe sobre els centres 
hospitalaris del Garraf elaborat pel CatSalut: 
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- L’edifici actual és de difícil ampliació ateses la presència de l’Església amb vestigis 
del segle XV, el Pati i la muralla. El conjunt està format per un seguit d’edificacions 
disgregades a les quals s’afegirà una nova Llar Residència.   
 

 
- Seria una bona opció, atesa la seva situació, ubicar-hi àrees assistencials 
ambulatòries, o potenciar els usos com la Salut Mental o el Sociosanitari. També es 
podrien utilitzar, en cas que no fossin en un futur necessaris per a usos 
assistencials, part de les edificacions com l’Antiga església per a usos culturals: 
museu, biblioteca etc.  
 
En conseqüència, de tot l’exposat així com segons les restants dades que figuren en 
els documents abans assenyalats, es desprèn la necessitat immediata de comptar 
amb un nou Hospital comarcal que s’ubicaria en el terme municipal de la capital de 
comarca, Vilanova i la Geltrú. 

 
Els terrenys òptims per a la implantació del nou hospital es troben ubicats dins 
el sector Eixample Nord, col.lindants amb la Ronda Ibèrica, i en l’actualitat són 
de titularitat privada, amb una superfície total de 51.655m2. La seva idoneïtat vé 
justificada pels antecedents relacionats al punt 1.2 d’aquesta memòria, en 
concret : 
Antecedent 1: fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la normativa del PGO )Preveure 
equipaments sanitari-assistencial prop de l’Hospital. 
 
Antecedent 3: Al Pla d’equipaments sanitaris i sanitario-assistencials, s’assenyala la 
localització dels mateixos, indicant la situació de l’equipament clau 153a enfront 
de l’actual Hospital  St. Antoni Abat, al costat nord de la Rda. Ibèrica al sector 
Eixample Nord.  
 
Antecedent 7:  La proposta guanyadora del concurs que serveix de base per al 
desenvolupament de la figura de planejament derivat (Avanç i PPU), destina 
l’àmbit objecte d’aquesta modificació a sòl d’equipament públic destinat al 
futur hospital. 
 
Antecedent 9:  La proposta de la LOF d’una segona estació a 300 m de l’Hospital 
de la Santa Creu (Vilanova Centre) . 
 
 
El sector Eixample Nord es troba en l’actualitat pendent del seu desplegament 
urbanístic i la seva gestió urbanística correspon al Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament del sector Eixample Nord, integrat per l’Ajuntament i l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl). 
 
Per tal motiu i als efectes de donar ràpida resposta a les peremptòries necessitats i 
demandes socio-sanitàries que s’apunten des del Consorci Sanitari del Garraf, la 
implantació del nou centre hospitalari en el termini més aviat possible requereix de 
les prèvies actuacions urbanístiques puntuals que permetin avançar en la 
qualificació dels terrenys com a sistema sanitari-hospitalari, per tal que aquest pugui 
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ser una realitat l’abans possible, encara que procedimentalment se situï, 
transitòriament, separat del procés i del ritme ordinari de desenvolupament 
urbanístic de la resta del sector.      
 
 
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
 

           1.5.1  Documentació escrita. 
 

Vistos  els criteris i justificació exposats en els punts anteriors, la proposta  de 
Modificació consistent en  en qualificar com a Equipament col·lectiu (E) l’àmbit 
assenyalat en la documentació gràfica de superfície de 51.655,- m2 es formalitza 
modificant la fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la normativa del PGO ) en el punt 5 
sobre els Objectius, i afegint un punt 3 a l’apartat sobre Cessions mínimes per 
a tot el sector, amb la incorporació de nou text relatiu a  l’equipament públic E 
amb destí a l’ús socio-sanitari. S’aprofita aquesta modificació per actualitzar la 
fitxa en l’apartat de Condicions de Gestió, incorporant l’acord de junta de govern de 
27/12/2005  pel que se substituí el sistema de Compensació pel   Sistema de 
Reparcel·lació en la modalitat de Cooperació. 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 



�

 

Fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la normativa del PGO ) vigent: 
 
 
DENOMINACIÓ: EIXAMPLE    
NORD 

SUPERFÍCIE 102,99 ha. IDENTIF.  2.8. CLAU: 14a2/15c 

SÒL URBANITZABLE FIGURA AVANÇ PPO i SUBSECTORS  

ÀMBIT 
Entre Ronda Ibèrica i variant C-246, entre sector Llimonet i La Collada-Els Sis Camins 

OBJECTIUS 
1. Ordenar un gran espai desenvolupat sense planificació. 
2. Dotar la ciutat d’un eixample que resitui el centre històric, i d’una important àrea de desenvolupament terciari i 

de serveis. 
3. Requalificar Entretorrents com a parc urbà d’enllaç centre / Masia Cabanyes. 
4. Fixar les condicions viàries ciutat-territori travessant la variant C-246. 
5. Preveure equipaments sanitari-assistencial prop de l’Hospital. 
6. Preservar en lo possible elements preexistents d’interés (masies, murs de pedra seca, etc.) 
7. Integrar en lo possible el torrent de Sant Joan. 
8. Reservar sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i mínim 200 llits. 

CESSIONS MÍNIMES PER A TOT EL SECTOR: 
  Vialitat    22% 
  Espais lliures  17% 
  Equipaments    6% 
1. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, inferiors a les previstes, es destinarà 

el sobrant a incrementar la dotació d’espais lliures i/o equipaments públics. 
2. Al plànol B hi figura la posició indicativa de les cessions. 
ÀREA RESIDENCIAL: Superfície total, 48,01 ha. 
 CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

 
- Índex d’edificabilitat bruta 0,75 m²/m² 
- Índex d’edificabilitat bruta complementària 0,20 m²/m², amb 
  destí a usos 5, 6, 6b, 8  
- Densitat bruta màxima 75 hbg/ha.  
- Tipus d’ordenació alineació a vial preferent 
- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea terciària. 

CONDICIONS 
D’ÚS (art 40) 

- Ús predominant: 1 
- Usos compatibles: tots excepte 3, 7, 15C a F, 16, 19, 20, 21.  
- Altres condicions d’ús: Destinar un mínim de: 

a) 10 habg/ha a HPO i/o HPT 
b) 10 habg/ha de sup. útil ≤ 70 m². 

Aquests dos mínims poden ser acumulables 
ÀREA TERCIÀRIA I DE SERVEIS: Superfície total: 54,98 ha. 
                  CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

 
- Índex d’edificabilitat bruta 0,55 m²/m² 
- Tipus d’ordenació aïllada obligatori, excepte àrees edificades on pot  
  admetre’s alineació a vial. Ç 
- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea residencial 

CONDICIONS 
D’ÚS (art. 40) 

- Ús predominant: 2, 6b, 7, 8 
- Usos compatibles: tots excepte 3, 15D, E, F, 19, 20, 21 
- Altres condicions d’ús: 

CONJUNT DEL SECTOR 
CONDICIONS 
DE GESTIÓ 

Sistema: compensació a partir de la redacció de l’Avanç per part de   l’Ajuntament. Els drets 
inicials dels propietaris seran iguals per a tot el sector, i equivalents a la seva edificabilitat promig, 
que és de 0,6432 m² st/m² sòl, més un índex complementari de 0,0932 m² st/m² sòl. 
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Fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la normativa del PGO ) modificada: 
 

DENOMINACIÓ: EIXAMPLE 
NORD 

SUPERFÍCIE 102,99 ha. IDENTIF.  2.8. CLAU: 14a2/15c 

SÒL URBANITZABLE FIGURA AVANÇ PPO i SUBSECTORS  

ÀMBIT 
Entre Ronda Ibèrica i variant C-246, entre sector Llimonet i La Collada-Els Sis Camins 

OBJECTIUS 
1.Ordenar un gran espai desenvolupat sense planificació. 
2.Dotar la ciutat d’un eixample que resitui el centre històric, i d’una important àrea de desenvolupament terciari i de 
   serveis. 
3.Requalificar Entretorrents com a parc urbà d’enllaç centre / Masia Cabanyes. 
4.Fixar les condicions viàries ciutat-territori travessant la variant C-246. 
5.Possibilitar la implantació d’un nou Hospital com a ús sanitari-assistencial, en el sòl  d’equipament 
públic (E) delimitat al costat nord de la Rda. Ibèrica enfront de l’Hospital actual . 
6.Preservar en lo possible elements preexistents d’interés (masies, murs de pedra seca, etc.) 
7.Integrar en lo possible el torrent de Sant Joan. 
8.Reservar sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i mínim 200 llits. 

CESSIONS MÍNIMES PER A TOT EL SECTOR: 
  Vialitat    22% 
  Espais lliures  17% 
  Equipaments    6% 

1. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, inferiors a les previstes, es 
destinarà el sobrant a incrementar la dotació d’espais lliures i/o equipaments públics. 

2. Al plànol B hi figura la posició indicativa de les cessions. 
3. Al plànol 7-E de la sèrie C es delimita un àmbit d’equipament col·lectiu públic ( E ) amb destí a la 

implantació del nou hospital que, en funció de les determinacions detallades del projecte 
arquitectònic o, en el seu cas, del planejament derivat oportú, podrà destinar part del sòl a sistema 
viari o espais lliures sense necessitat de modificació de PGO.   

ÀREA RESIDENCIAL: Superfície total, 48,01 ha. 
 CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

 
- Índex d’edificabilitat bruta 0,75 m²/m² 
- Índex d’edificabilitat bruta complementària 0,20 m²/m², amb 
  destí a usos 5, 6, 6b, 8 
- Densitat bruta màxima 75 hbg/ha.  
- Tipus d’ordenació alineació a vial preferent 
- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea terciària. 

CONDICIONS 
D’ÚS (art 40) 

- Ús predominant: 1 
- Usos compatibles: tots excepte 3, 7, 15C a F, 16, 19, 20, 21.  
- Altres condicions d’ús: Destinar un mínim de: 

c) 10 habg/ha a HPO i/o HPT 
d) 10 habg/ha de sup. útil ≤ 70 m². 

Aquests dos mínims poden ser acumulables 
ÀREA TERCIÀRIA I DE SERVEIS: Superfície total: 54,98 ha. 
                  CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  
 - Índex d’edificabilitat bruta 0,55 m²/m² 

- Tipus d’ordenació aïllada obligatori, excepte àrees edificades on pot  
  admetre’s alineació a vial.  
- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea residencial 

CONDICIONS 
D’ÚS (art. 40) 

- Ús predominant: 2, 6b, 7, 8 
- Usos compatibles: tots excepte 3, 15D, E, F, 19, 20, 21 
- Altres condicions d’ús:  

CONJUNT DEL SECTOR 
CONDICIONS 
DE GESTIÓ 

Sistema:  Per acord de junta de govern de 27/12/2005  Sistema de Reparcel·lació en la 
modalitat de Cooperació. Els drets inicials dels propietaris seran iguals per a tot el sector, i 
equivalents a la seva edificabilitat promig, que és de 0,6432 m² st/m² sòl, més un índex 
complementari de 0,0932 m² st/m² sòl. 
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1.5.2. Documentació gràfica. 
 
La proposta de la modificació es formalitza assenyalant en la sèrie B i en el full 7 – E 
de la sèrie C del Pla General d’Ordenació, la clau E d’Equipaments col·lectius en 
l’àmbit delimitat per la present modificació. 
 

1.6 Documentació relativa a : Informe Ambiental, i Avaluació de la Mobilitat  
Generada. 

D’acord amb l’article 118.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme: les modificacions 
dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la 
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe 
ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a 
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. 
També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos 
que així ho estableixi la legislació vigent.  

Vistos l’objectiu i la justificació de la present modificació, i atenent l’abast de la 
mateixa en el marc del pla general, es dedueix que no se’n deriva cap l’alteració de 
les condicions ambientals i de mobilitat que facin necessaris      l’informe Ambiental  i 
l’Avaluació de la mobilitat generada.  
Així, d’una banda l’objecte de la present modificació puntual de PGO no es troba 
dins de cap dels supòsits previstos a l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, per quant la simple concreció de l’àmbit 
com a sistemes d’equipament públic i vialitat que constitueix aquesta modificació, en 
sintonia amb les determinacions i prescripcions urbanístiques que ja preveu el vigent 
PGO en el sector Eixample Nord i sense cap alteració sobre aquestes, no és 
constitutiva dels supòsits previstos en les lletres a) i d) de dit article, tampoc de la 
lletra b), en no enquadrar-se el futur equipament sanitari dins els projectes o 
activitats previstos als articles 1.3 i 3.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de 
gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 
projectes; tampoc es troba dins el supòsit de la lletra c) de l’article 7, que ve referit al 
sòl no urbanitzable, la qual cosa no és el cas; i, per últim, no es dóna tampoc el 
supòsit de la lletra e), en trobar-nos dins l’excepció que contempla dit mateix supòsit 
(és a dir, modificació del planejament urbanístic). Així mateix, tampoc es troba dins 
les categories de plans i programes previstos a l’article 3.2 de la Llei 9/2006, de 28 
d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient, ni s’enquadra en l’article 3.3 de la mateixa Llei, atenent que la present 
modificació no comporta, pel seu propi i concret objectiu, efectes significatius sobre 
el medi ambient. Per tant, no li resulten d’aplicació les previsions del referit article 
118.4 ni de l’article 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
Aquesta qualificació com a Equipament públic respectarà les condicions de protecció 
que estableix el Pla Especial i catàleg del Patrimoni històric-artístic de Vilanova i la 
Geltrú, sobre el bé arquitectònic fitxa núm. A-114 anomenat Torre d’en Garrell.  

 
I d’altra banda, tampoc es tracta de cap dels supòsits previstos a l’article 3.1 del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, tota vegada que la present modificació de pla general no 
comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. Això sens perjudici de 
què, amb posterioritat, una vegada sigui executiva la present modificació i en el 
desplegament urbanístic posterior, l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
s’incorpori en el projecte d’implantació de l’equipament hospitalari, com a implantació 
singular segons es preveu a l’article 3.3 del referit Decret 344/2006.   
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1.7 Proposta de delimitació de l’àmbit de suspensió de tramitacions i 
llicències. 
 
D’acord amb l’article 71.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), es proposa suspendre en  l’àmbit 
objecte de la present modificació objecte de qualificació urbanística com a sistema 
sanitari-hospitalari, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 
de gestió urbanística i d'urbanització, només si aquests instruments urbanístics i de 
gestió continguessin aspectes que poguessin contradir l’objecte de la present 
modificació; així com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 28 d’abril de 2010. 

 

    

 

 

 

Camil Queraltó Ventura    Tomás Bonilla Núñez 

 
 
   
 
Cap del Servei d’Urbanisme        Cap dels Serveis Jurídics-Adm. d’Urbanisme, 
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