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EDICTE 

 
El Ple, en sessió ordinària de data 5 de maig  de 2014, va aprovar, entre d’altres, el següent  ACORD: 
 
“PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació puntual de l’article 42 i altres normes 
urbanístiques del Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, segons document 
redactat per l’arquitecte Sr. Amador Ferrer Aixalà.  
 
SEGON.- Publicar el present acord i les normes urbanístiques d’aquest instrument de 
planejament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la seva executivitat, així 
com en la web municipal d’aquest Ajuntament i garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre 
d’aquest instrument de planejament, d’acord amb els articles 106.1 i 107.1 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

TERCER.- Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient administratiu 
complet, un exemplar del document de modificació puntual del referit Pla de Millora Urbana, 
degudament diligenciats, així com una còpia del dit document en suport informàtic a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el termini d’un (1) mes des de la data del present acord i 
com a condició per a la publicació d’aquest acord d’aprovació definitiva, als efectes de l’establert 
a l’article 88 i 107.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme 
 
QUART.- Els drets de consulta i informació es podran exercir per mitjà de la web municipal 
d’aquest Ajuntament o a la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer de Josep Llanza, 1-
7, 1a planta, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 hores.” 
 
Contra aquesta resolució,  que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de DOS MESOS a comptar de l’endemà de la seva notificació o publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars 
puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent. 
 
ANNEX: NORMES URBANÍSTIQUES 

 
Article únic  
 
Es modifiquen els següents articles de les normes urbanístiques del Pla de millora 
urbana del nucli antic de Vilanova i la Geltrú, que queden redactats de la següent 
manera: 

Art 41  Regulació de la densitat residencial  
 

1.  Objecte  
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 La present regulació de la densitat residencial s’aplicarà a la totalitat de l’àmbit del Pla de 
millora urbana, amb independència de la zona o subzona, i amb la única excepció de les 
edificacions destinades a habitatges de protecció oficial, en qualsevol de les seves 
modalitats, o a habitatges dotacionals públics. 

 
 2.  Regulació del nombre d’habitatges 
 Per a les finques no incloses en polígons d’actuació urbanística àmbits on es fixa el 

nombre d’habitatges, es distingeixen els següents casos:   
 
 a)  Parcel·les 

-Les parcel·les amb façana igual o inferior a 5 metres i fondària edificable menor a 13 
metres seran unifamiliars. 
-Les parcel·les amb façana superior a 5 metres i/o fondària edificable igual o superior a 
13 metres podran ser plurifamiliars, amb un màxim d’un habitatge per cada 90 m2 de 
sostre d’ús residencial construït en rehabilitacions, reformes o ampliacions de cases 
existents i un habitatge per cada 110 m2 de sostre d’ús residencial construït en edificis 
de nova construcció. En els fronts a eixos comercials, marcats en els plànols 
d’ordenació,  la planta baixa és d’ús comercial i d’altres activitats econòmiques, de 
forma obligatòria i exclusiva; en aquests casos, el màxim serà d’un habitatge per cada 
70 m2 de sostre d’ús residencial construït.  

 
b) Polígons d’actuació urbanística 
     Es fixa el nombre màxim d’habitatges per a cada polígon d’actuació urbanística. 

Art 42.  Cases i jardins privats protegits 

1.  Amb independència de la regulació zonal, es delimiten i s’assenyalen amb un asterisc (*) 
les parcel·les corresponents a cases i jardins de titularitat privada que han de mantenir-
se pels seus valors arquitectònics, històrics, paisatgístics o de referència urbana. Els 
edificis i jardins existents inclosos en Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic 
i Natural de Vilanova i la Geltrú quedaran subjectes a les condicions d’edificació i ús 
establertes en l’esmentat Catàleg i a les indicacions de les fitxes normatives de 
característiques incloses en aquesta Modificació.   

2.  Les obres que impliquin modificació de l’estat actual dels jardins,  la seva reforma o nou 
enjardinament, o l’aparició de construccions o elements auxiliars estan subjectes a prèvia 
llicència municipal. No es podrà disminuir la superfície de sòl no pavimentat destinat a 
jardí, o  afectar l’arbrat  i demés elements significatius de la jardineria, excepte quan 
quedi suficientment justificat en el projecte i es contempli la disposició de nou arbrat o 
jardineria equivalent en quantitat o qualitat a la que resulti afectada. En particular, quan 
es tracti de construir plantes baixes o soterrani admeses en la regulació zonal que afectin 
els jardins existents, caldrà seguir les indicacions de les fitxes normatives incloses en 
aquesta Modificació en relació al manteniment o restitució dels jardins.   
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3.  Els jardins privats es mantindran en bon estat. L’Ajuntament podrà ordenar d’ofici 
l’execució de les obres necessàries per a la conservació dels jardins i adoptar, en el seu 
cas,  les mesures d’execució forçosa a que es refereix l’article 189, 4 LU i concordants. 

Art 46. Enderrocs 

1. Els enderrocs, totals o parcials, dels edificis existents en l’àmbit del Pla de millora urbana 
es limitaran a les següents situacions: 
a). Edificis en ruïna segons definició legal o en estat de deteriorament significatiu, que 

obliga al propietari a efectuar les obres de manteniment o rehabilitació necessàries, 
prèvia ordre d’execució municipal. En aquests casos es mantindran els elements 
arquitectònics d’interès que estiguin en bones condicions. 

b). Coberts, magatzems, naus industrials i altres edificacions no compreses en l’apartat 
següent. 

c). Edificis residencials, d’equipaments o institucionals, sempre que la baixa qualitat 
arquitectònica justifiqui la seva demolició i canvi d´ús. Als efectes d’establir la qualitat 
arquitectònica de l’edifici l’ajuntament podrà sol·licitar un dictamen a la Comissió de 
Qualitat Arquitectònica o, en la seva absència, a tècnics de reconeguda solvència en 
la matèria. 

 
2. En cap cas no es concedirà la llicència d’enderroc si no es tramita simultàniament la 

llicència per l’ampliació, obra nova o canvi d’ús corresponent, quina execució es 
realitzarà dins del termini establert. Aquesta obligació no és aplicable en aquells 
enderrocs que siguin fruït de ruïna legal (supòsit apartat 1.a d’aquest article) ni als 
enderrocs de coberts, magatzems i naus industrials (supòsit apartat 1b d’aquest article) 

3. En cada cas, la qualitat arquitectònica del nou edifici ha de ser superior a la del edifici 
enderrocat. 

Art 49.  Condicions de parcel·la 
1. Es consideren edificables totes les parcel·les que constin en el Registre de la Propietat 

com a finques independents en el moment de l’aprovació inicial d’aquest Pla.  
 
2. L’autorització de les divisions parcel·laries ha de garantir el compliment de  les següents 

condicions: 
a) Únicament s’admet quan es tracti de edificacions o divisions existents 

documentades. En tot cas, les parcel·les resultants tindran una superfície mínima de 
90 m2s i una façana mínima de 6 metres. 

b) En cadascuna de les parcel·les resultants s’ha de poder edificar, d’acord amb 
aquestes normes, un sostre residencial mínim de 250 metres quadrats. 

c)  El diàmetre mínim del cercle inscrivible a la parcel·la serà de 6 metres. 
3. Les parcel·les contigües poden agrupar-se entre elles a efectes de regularització o 

eliminació de sobrants o servituds. La parcel·la resultant de l’agrupació no sobrepassarà 
els 16 metres de façana.  
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4. Quan un edifici nou sigui el resultat de l’enderroc d’un o més edificis antics, i/o de 
l’agrupació de parcel·les existents a la data de l’aprovació del Pla general d’ordenació 
vigent, el tractament dels buits de façana, tant en planta baixa com en plantes pis, caldrà 
que respecti els mòduls característics del sector, amb especial atenció a l’anterior 
disposició edificatòria i/o parcel·laria. 

Art 50.  Condicions d’edificació 

1. Tipus d’ordenació. 
 El tipus d’ordenació és el de edificació alineada a vial.  No s’admeten reculades a les 

plantes baixes ni a les plantes pis, excepte quan s’indiquen de forma expressa en els 
plànols d’ordenació. Les parets mitgeres que quedin al descobert es tractaran com a 
façanes. No s’admeten les falses façanes. 

2. Fondària edificable.  
a)  La fondària edificable màxima és la que s’indica i acota en el plànol d’ordenació O.4 

(“Qualificacions urbanístiques”), a escala 1:1.000 i no podrà ser sobrepassada per 
les edificacions de nova planta.  

b) Les illes on no s’indica fondària són edificables en la seva totalitat. En aquestes illes 
és igualment d’aplicació la fondària màxima de 15 metres a les parcel·les quina 
configuració física admeti un edifici de major profunditat.  

c)  La distància de l’edificació al llindar posterior de la parcel·la, quan aquest no estigui 
alineat a vial, serà com a mínim de 2 metres, no computables als efectes de 
l’aplicació de l’article 49. Les parcel·les que no superin els 10 metres de fondària 
estaran exemptes del compliment d’aquesta separació de 2 metres de l’edificació al 
llindar posterior  

3. Nombre màxim de plantes. 
 El nombre màxim de plantes edificables és el que s’indica, per a cada tram de carrer, en 

el plànol d’ordenació O.4 (“Qualificacions urbanístiques”), a escala 1:1.000.  
 En el cas de coberta inclinada, els espais resultants sota coberta (golfes), no seran 

habitables. En el cas de coberta plana, els badalots d’escala i altres espais coberts en el 
teulat tampoc seran habitables i constituiran espais d’ús comunitari. 

 No s’autoritzaran soterranis amb entrada pròpia i independent, excepte en els casos en 
que siguin autoritzables i compleixin la normativa zonal, únicament quan estiguin 
destinats a aparcament al servei propi de l’edificació en compliment de l’exigència 
mínima de dotació de places d’aparcament. 

4. Alçada màxima edificable. 
 L’alçada màxima d’edificació serà la corresponent a la més baixa de les cases veïnes 

amb paret mitgera, amb mateix nombre de plantes. El  nou edifici donarà continuïtat a la 
cornisa de coronació. Cas de no existir cases veïnes amb paret mitgera amb el mateix 
nombre de plantes, l’alçada reguladora coincidirà amb el promig de les edificacions 
existents amb el mateix nombre de plantes en el tram de façana.   

Art 51.  Condicions d’ús 
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1. L’ús principal és el residencial en totes les seves modalitats.  

2. Són usos compatibles els següents: 

a) Hostaleria i restauració 

b) Comercial i magatzem annex, amb una superfície de venda màxima corresponent a 
establiments petits o mitjans d’acord amb la legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

c) Oficines i serveis  

d) Industrial, únicament en la categoria 15A (caràcter artesanal). 

e) Dotacions comunitàries: esportiu, cultural, religiós, educatiu, sanitari-assistencial, 
associatiu i administratiu.  

f) Aparcament privat en la parcel·la, sempre que sigui compatible amb les disposicions 
d’aquestes normes per a cada una de les subzones. 

3. A tots els efectes es consideren prohibits tots els usos no inclosos en l’anterior relació. 
Els usos admesos han d’adaptar-se necessàriament a les limitacions imposades en la 
normativa que els sigui d’aplicació. 

Art 58.  Regulació general 

1.  Tipus d’ordenació de l’edificació. 

 Es fixa el tipus d’ordenació d’edificació segons alineació de vial, amb edificació contínua 
entre mitgeres, determinant illes. No s’admetran condicions no específiques de no 
alineació de vial. 

2.  Alçada reguladora i nombre màxim de plantes. 

 El nombre màxim de plantes és el que s’indica en el plànols d’ordenació. No s’indica 
l’altura reguladora, establint-se aquesta pel promig de les edificacions existents amb el 
mateix número de plantes en el tram de carrer en qüestió. L'ajuntament podrà exigir la 
realització d’elements de coronament que igualin l’altura del tram de carrer en base a la 
consecució de l’objectiu de regularització de les alçades en cada tram de carrer. 

3. Altura mínima lliure. 

 L’altura lliure mínima de les plantes pis serà de 2,80 metres i en planta baixa de 3,30 
metres No es permetrà el desdoblament d’un altell en la planta baixa. Si la planta baixa 
és d’ús d’habitatge, es tractarà d’acord amb el que es disposa a l’article 119.3 del vigent 
Pla general d’ordenació.    

4. Façana mínima. 

 No s’estableix façana mínima, fixant-se únicament com a paràmetre regulador el de la 
vivenda unifamiliar en parcel·les d’ample inferior o igual a 5 m. i fondària edificable menor 
de 13 m., i possibilitat de plurifamiliar a partir d’aquesta amplada o d’aquesta fondària. 

5. Fondària edificable. 

 La profunditat edificable és la que s’estableix gràficament per a cada illa en els plànols 
d’ordenació. Els projectes de parcel·lació o reparcel·lació podran modificar la profunditat 
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edificable sempre que es mantingui el tipus d’ordenació, el nombre de plantes, el volum 
total permès i la densitat màxima de 100 vivendes per hectàrea, i sempre que la 
profunditat resultant es mantingui entre els 12 i els 18 metres, i que el pati d’illa tingui una 
superfície mínima equivalent al 30% de la superfície total de l’illa i permeti  la inscripció 
d’un cercle de radi mínim 10 metres. 

6.  Alineació a carrer. 

 Els edificis hauran de seguir l’alineació oficial del carrer en totes les seves plantes. 

7.  Cossos sortints. 

 No s’admetran cossos sortints tancats o semitancats, tipus tribunes o miradors. Només 
s’'admetran balcons, amb una longitud de vol màxima de 0,60 m. i menor al 10% de 
l’ample del vial. Es separaran de la mitgera 1 metre i la longitud màxima serà d’un terç de 
l’ample de la façana. La longitud de les obertures de la planta baixa no superarà en cap 
cas el 60% de la longitud total de les façanes, i la longitud de les obertures de les plantes 
pis no superarà en cada planta el 50% de la longitud total de les façanes. Totes les 
obertures tindran una composició vertical. 

8.  Materials de façana. 

 Les condicions de textura, color i forma dels materials de façana, seran iguals o similars 
i/o que no produeixin contrastos discordants respecte als materials tradicionals emprats 
en els edificis antics ja existents en la zona. 

En el tram del carrer Pàdua, entre els carrers Sant Pau i Santa Eulàlia, el criteri de 
manteniment del caràcter induirà a una valoració més restrictiva d’aquest aspecte, exigint 
una major adaptació a les característiques físiques d’aquest carrer. 

Es tindran en compte les determinacions del Pla Especial del Patrimoni. En cas de 
contradicció o discrepància, prevaldran les determinacions del present Pla General. 

 
El que posem al vostre coneixement als efectes adients. 
 
 
 

 

Joan Giribet de Sebastián

El regidor delegat d'Urbanisme,

Obres i Habitatge
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