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1.1 SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI 

Municipi: Vilanova i la Geltrú 

 

Comarca: Garraf 

Província: Barcelona 

Superfície: 33,9 Km² 

Població (2006): 62826 habitants 

Densitat de població: 1853,27 Hab/Km² 

Altitud: 22 metres 

1.1.1 Situació 
Vilanova i la Geltrú és la capital comarcal del 
Garraf, situada a la part més meridional de la 
província de Barcelona. Limita amb la comarca 
tarragonina del Baix Penedès i amb les 
barcelonines de l’Alt Penedès i el Baix Llobregat. 

El municipi s’estén des de l’interior més muntanyós 
fins a la costa mediterrània on es concentren els 
nuclis habitats, com a la majoria dels municipis de 
la comarca. A l’est limita amb el municipi de St. 
Pere de Ribes i a l’oest amb Cubelles, al nord ho fa 
amb el municipi de Canyelles i Castellet i la Gornal, 
i al sud amb el mediterrani. Però la seva condició 
de capital comarcal i l’aglomeració de població 
que s’hi concentra, genera gran influència arreu 
del Garraf i fins i tot fora de la comarca.  

El sector objecte d’anàlisi es coneix amb el nom de 
la Cucanya situat a la franja litoral, a l’oest del port 
de Vilanova. És en relació al municipi una zona més 
aviat perifèrica però ben connectada tal i com es 
mostra en el següent apartat. 

1.1.2 Comunicacions 
Les comunicacions són especialment bones en 
sentit transversal, és a dir cap a Barcelona i 
Tarragona, mitjançant la C-31 i la C-32. Encara que 
també en direcció nord, cap a Vilafranca del 
Penedès – mitjançant la C-15 – la comarca queda 
ben connectada amb les comarques interiors; i el 
més important, té un fàcil accés a l’autopista AP-7, 
gran eix estructurant del territori català. 

Vilanova té accessos des de totes aquestes importants vies de comunicació com a capital de 
comarca, a més de disposar de connexions ferroviàries amb Barcelona i Tarragona. 

Es tracta doncs d’un territori ben connectat amb el seu entorn, tot i les dificultats  endògenes 
motivades per un relleu molt accidentat. 

Nucli Vilanova i la Geltrú 

Àmbit d’actuació 
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L’accessibilitat al sector de la cucanya és bona des 
d’arreu del municipi tot i la localització poc central del 
sector. La carretera C-246a creua el municipi de Vilanova 
de forma transversal tal que té fàcil accés des d’arreu i 
transcorre vorejant el sector on es troba l’àmbit 
d’actuació. 

D’altra banda altres vies i camins locals arriben fins a la 
zona residencial situada immediatament després de les 
vies del tren. 

És per tant una zona amb facilitat d’accés tant a l’àrea 
metropolitana de Barcelona en direcció nord, com a la 
ciutat de Tarragona i al turístic litoral tarragoní en direcció 
sud. 

1.1.3 Població 
En aquesta part es presenten les principals dades demogràfiques de la població de Vilanova i La 
Geltrú. Bona part de les dades estadístiques d’aquest apartat fan referència a les dades disponibles a 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i que corresponen a la última explotació del cens, del 
padró continu d’habitants i de les seves respectives renovacions i rectificacions. Malgrat això s’ha de 
recercat en d’altres fonts d’informació (Anuaris estadístics, Diputació, monografies, etc.) per tal 
d’actualitzar el màxim la informació presentada. 

Evolució demogràfica 

El municipi i la comarca han tingut la següent evolució demogràfica: 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Vilanova i la Geltrú (hab) 52389 53421 55063 57300 59409 61427 62826 

Garraf (hab) 103467 107147 111816 117436 122229 127928 133117 

Font: Idescat 
 

L’evolució de la població en els darrers anys ha suposat un increment de 12.582 habitants, és a dir un 
augment del 25% respecte la població de l’any 1998, menor que l’experimentada pel conjunt 
comarcal, que segons les dades de la taula anterior l’augment demogràfic comarcal ha estat de 
37.085 habitants, el que representa un 38,62% en relació a la població de l’any 1998. 

Però en tot cas força superior l’evolució del conjunt del territori català en el mateix període, que ha 
estat d’un 16%. 

Creixement vegetatiu 

El creixement vegetatiu del municipi a l’any 2001 el saldo migratori jugava ja un paper important, tal i 
com es pot veure en la següent taula. 

 

 
Naixements Defuncions 

Creixement 

natural 

Saldo 

Migratori 

Creixement 

TOTAL 

Vilanova i la Geltrú 2001 9,91 9,11 0,8 21,44 22,24 

Garraf 2001 10,62 8,57 2,05 30,47 32,51 

Catalunya 2001 9,6 8,9 0,7 6,7 7,4 

Taxes per mil habitants  Font: Idescat 
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Estructura per gèneres 

La proporció d’homes i dones a l’any 2006,  mostra major presència masculina que femenina encara 
que sense grans diferències. 

ESTRUCTURA PER GÈNERES- 2006 

 Homes Dones Total 

  %  %  % 

Vilanova i la Geltrú 31047 49,42 31779 50,58 62826 100 

Garraf 66715 50,12 66402 49,88 133117 100 

Catalunya 3543706 49,7 3590991 50,3 7134697 100 

Font: Idescat 

 

Estructura per edats 
 

Font: Idescat 

 

L’evolució mostrada des del 2001implica una població més jove tant per l’eixamplament de la base 
com pel major gruix de població de les edats mitjanes; aquest últim motivat per l’arribada de nova 
població. 

 

Poblament 

 
POBLAMENT COMARCAL 

 Distribució població 
Garraf 2006 

Canyelles 2,58% 

Cubelles 8,89% 

Olivella 1,89% 

St. Pere de Ribes 20,18% 

Sitges 19,26% 

Vilanova i la Geltrú 47,20% 

Font: Idescat 
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El cap de municipi és el poble de Vilanova i la Geltrú. A més de la capital hom troba petites caseries i 
diversos masos, alguns dels quals centren alguna de les moltes urbanitzacions que solquen el terme, o 
bé els donen el nom, entre les quals podem esmentar la Masia Cabanyes, el Pi Torrat, el Racó de Santa 
Llúcia, l'Aragai o la Torre del Veguer, entre d'altres. El nucli originari de la vila de Vilanova i la Geltrú és el 
barri de la Geltrú, topònim que deriva del nom de Guisaltrud, del germànic Wisaltrud. 

 

LES ZONES URBANITZADES MUNICIPALS 

 
Font: DMAH 

 

És evident que la població es concentra al nucli de Vilanova i que territorialment el municipi és força 
compacte, tot i tenir nuclis més dispersos al voltant del principal. 

1.1.4 Activitat econòmica i productiva 
En aquest apartat es presenten els principals indicadors de l’activitat econòmica i productiva del 
municipi, analitzant l’estructura econòmica i les seves activitats més rellevants. 

 

Estructura econòmica general del municipi segons sectors d’ocupació 

L’ocupació de la població activa, tant la que treballa dins o fora del municipi, ens permet constatar el 
pes específic que representa cadascun dels sector dins de l’economia local. 

 

POBLACIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT 

  Activa inactiva Comptada 
a part 

Població de 16 
anys i més 

  ocupad
a 

desocupad
a 

total 

Vilanova i la Geltrú 2001 23980 2574 26554 19104 0 45658 

1996 16598 4389 20987 18818 191 39996 

Garraf 2001 48525 5289 53814 36501 0 90315 

1996 32884 7863 40747 33903 367 75017 

Font: Idescat 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA INFORMATIVA 

Text Refós 7 

 

POBLACIÓ OCUPADA PER SECTORS (%) 

 Any agricultura Indústria construcció serveis 

Vilanova i la Geltrú 2001 1,28 23,04 12,08 63,31 

Garraf 2001 1,22 20,37 12,81 65,60 

Font: Idescat 

 

El sector serveis és el que ocupa major part de la població, un 63,31 % de la població. Una xifra 
lleugerament inferior a la comarcal, tot i que superior a la catalana que es situa al 62%. Donada 
aquesta elevada activitat terciària cal analitzar la tipologia d’aquests establiments. 

 

TIPUS D’ESTABLIMENTS D’EMPRESES DE SERVEIS(%) 

    Comerç 
engròs 

Hostaleria Transp i 
Comunic 

Medicació 
Financera 

Serveis 
empresa 

Serveis 
personals 

Inmob. i 
altres 

Total 
Establiments 

Vilanova i la 
Geltrú 

2002 201 376 224 78 197 531 270 1877 

2001 196 366 217 75 175 502 240 1771 

Garraf 2002 462 965 511 146 405 981 736 4206 

2001 459 967 480 139 368 936 659 4008 

Catalunya 2002 35795 45081 49194 10497 27897 64285 27389 260138 

2001 35586 45028 48643 10436 26706 63015 25241 254655 

Font: Idescat 

Els establiments hotelers representen una proporció important del total d’empreses, en concret un 20% 
dels establiments per Vilanova i un 23% pel conjunt del Garraf, que es mostra més focalitzat en el 
turisme a la capital.   
 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA VILANOVA I LA GELTRÚ 2005. 

Establiments Capacitat Càmpings Capacitat 

8 367 places 3 4298  places 

Font: Idescat. 

 

TIPOLOGIA DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA 2006 

1 estrella 2 estrelles 3 estrelles 4 estrelles 5 estrelles TOTAL 

nombr
e 

place
s 

nombr
e 

place
s 

nombr
e 

place
s 

nombr
e 

place
s 

nombr
e 

place
s 

nombr
e 

place
s 

1 27 5 247 2 93 0 0 0 0 8 367 

Font: Idescat. 

 

Les places hoteleres de què disposa la ciutat de Vilanova es caracteritzen per pertànyer a una 
tipologia hotelera a l’abast de la majoria de la població, mentre que places en establiments de major 
categoria no es troben disponibles a Vilanova. 
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RENDA FAMILIAR DISPONIBLE 

Renda familiar disponible 2000 – 2002. Catalunya =100 

 RFDB RFDB per habitant 

Any Milers d’euros Milers d’euros  Índex 100 

2002 634.827 11,3 89,5 

2001 604.803 11,2 91,4 

2000 566.032 10,7 90,6 

Font: Idescat. 

 

L’evolució que va presentar el municipi pel que fa a la capacitat adquisitiva de la població en el 
període 2000 – 2002, mostra una tendència a la baixa i no a l’alça. 

1.1.5 Evolució de l’habitatge 
Un altre indicador d’activitat important per comprendre l’estructura econòmica municipal és l’activitat 
constructiva. A l’any 2001 aquesta activitat suposava el 12,08% de la població ocupada, per sobre del 
nivell català que comptava amb un 10% dels ocupats en aquest sector.  

Al 2001 el cens d’habitatges comptabilitzava 28.883 habitatges, dels quals quasi el 70% era de primera 
residència.  

TIPOLOGIA DELS HABITATGES 

PRINCIPALS NO PRINCIPALS   

Convencionals Allotjaments Secundaris Vacants Altres Total col·lectius 

20.154 0 4.920 3.572 237 28.883 12 

69,78 0,00 17,03 12,37 0,82 100,00 69,78 

Font: Idescat. 

 

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES 

any Lliures Protegits  

2006 718 0 

2005 421 0 

2004 493 0 

2003 646 35 

2002 552 0 

TOTAL 2830 35 

TOTAL 2865 

Font: Idescat. 

 

De l’activitat constructiva destaca el poc nombre d’habitatges protegits vers els lliures; dels que cap 
esperar que  el 70% s’hagin destinat a primera residència i el 30% a segona. 
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1.1.6 Medi Natural 
El terme comprèn la zona N-NW als darrers contraforts 
del massís del Garraf, que coincideixen amb la part 
més elevada del municipi. Des d’aquests el terreny 
comença a descendir fins a arribar a la plana, que 
ocupa la major part del municipi, que presenta un 
desnivell suau i constant fins arribar al mar. La façana 
marítima fa uns 6 km de longitud. 

L’àmbit d’estudi es troba al litoral i per tant en una 
zona plana que no presenta cap tret especial no 
propi de la franja costanera. A la zona del sector de 
la Cucanya el paisatge presenta àrees urbanitzades, 
amb claps importants de vegetació natural, però 
l’espai concret on es vol dur a terme l’actuació es 
caracteritza per la proximitat al mar. 

És al nord del municipi on el medi compta amb elements naturals destacables, i és aquí on hi ha 
elements de protecció ambiental. Es tracta del PEIN del Massís del Garraf, identificada a la imatge. 

L’any 1986 es va aprovar el Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l'Espai Natural del 
Garraf; aquest parc natural forma part de la xarxa d’espais naturals inclosos en els plans de protecció 
PEIN de la Generalitat de Catalunya. El Massís del Garraf compte amb gairebé 15.000 Ha protegides 
pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), més de la meitat de les quals pertanyen a la comarca del 
Garraf; la superfície inclosa al municipi de Vilanova és de 603,97Ha, el que suposa un 4.08% del total.           

La zona delimitada pel PEIN del Massís del Garraf ha estat inclosa també en la Xarxa Natura 2000. 
Aquesta xarxa denomina l’espai com Serres del Litoral Central, i li atorga la categoria de LIC – Lloc 
d’interès comunitari – i de ZEPA – zona d’especial protecció de les aus –. 

1.1.7 A mode de resum 
El Garraf té la particularitat d’ésser una zona litoral, i per tant amb trets característics d’aquest tipus de 
comarques tant pel que fa a l’activitat econòmica, com pel que a la morfologia urbana es refereix; 
alhora pertany a la Regió Metropolitana de Barcelona, resultant doncs una comarca molt dinàmica i 
amb un nivell d’interacció amb la resta força important. 

Demogràficament el municipi ha experimentat creixements superiors a la mitjana catalana que es 
poden relacionar amb aquesta localització privilegiada i que per tant ha generat moviments migratoris 
en aquesta direcció. 

Segons l’evolució de l’estructura demogràfica per edats la població actual – més jove – és el resultat 
de processos migratoris propis de les zones més urbanes i dinàmiques, fet que constata la participació 
de Vilanova en l’activitat metropolitana. 

D’altra banda l’activitat local compte amb una forta presència del sector turístic, el que atrau visitants i 
professionals atrets per aquest sector econòmic.  

Aquesta conjuntura de l’activitat econòmica local, tant turística com metropolitana, donen un doble 
paper que comporta moltes possibilitats pel desenvolupament econòmic del municipi. 

L’activitat constructiva és també exemple del dinamisme econòmic local; l’evolució analitzada implica 
un nombre de segones residències elevat. Extrapolant les dades del 2001 es pot comptar un  30% del 
total, el que suposa uns 860 nous habitatges secundaris per  més població estacional. Aquest valor no 
deixa de ser força significatiu per un municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Així doncs part del creixement local es deu a l’activitat turística però segons les característiques dels 
establiments, es tracta d’una activitat turística poc diversificada, i sembla doncs que Vilanova no 
aprofita el potencial que la privilegiada localització li suposa. 

Donada la localització propera a les àrees més dinàmiques de la zona metropolitana el municipi hauria 
de comptar amb la infraestructura turística pròpia d’aquestes àrees; establiments de major qualitat 
que ampliarien el potencial de visitants a atraure. 

ESPAIS PROTEGITS MUNICIPALS 
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D’una banda visitants motivats pel turisme de sòl i platja de qualitat, donada la localització costanera 
del municipi, i d’altra l’existència d’infraestructura de major qualitat implicaria capacitat per atraure el 
turisme cultural, de negocis, etc que genera la propera ciutat de Barcelona, i l’Àrea Metropolitana en 
general, però en un entorn natural de major qualitat. Oferint així la possibilitat de combinar aquests 
tipus de turisme.  

La capacitat econòmica dels habitants locals podria millorar a partir de determinades inversions de 
qualitat que influiria també en el conjunt del municipi, a través del comerç local, dels llocs de treball, 
etc. tal que l’actuació tindria una major repercussió social a nivell local. 

1.2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

1.2.1 Antecedents urbanístics 
La present modificació puntual del PGO de Vilanova i la 
Geltrú es troba situada dins del paratge denominat Racó 
de Santa Llúcia. 

El procés urbanístic de transformació, ocupació i 
edificació d'aquest àmbit, comença amb el “boom” 
dels anys ’60 i es veu frenat amb la crisi de la dècada 
següent. Aquest procés que s’inicia sense cap figura de 
planejament definida i/o gestió adequada que 
permetés el seu correcte desenvolupament i finalització, 
té com a conseqüència un desenvolupament 
desordenat amb resultats problemàtics de manca de 
connexió amb les infraestructures generals del territori, i 
de dèficit d’espais públics adequats. 

Amb l’aparició dels ajuntaments democràtics, es produeix l’aparició de tot un conjunt de lleis i 
normatives en matèria d’Urbanisme que proporcionaran eines de control i disciplina per intentar 
redreçar situacions irregulars ja creades i ordenar les futures. Per a situacions irregulars preexistents a 
l’entrada en vigor de les noves normatives es creen uns mecanismes de gestió encaminats a la seva 
legalització. En concret, per a la resolució del sector que ens ocupa es redacta el Pla Parcial 
d’Ordenació anomenat “Racó de Santa Llúcia”, aprovat definitivament el 2 d’abril de 1971, per la 
Comissió Provincial d’Urbanisme. 

Aquest Pla Parcial d’Ordenació, una vegada aprovat, va tenir importants manques en la seva gestió i 
desenvolupament per assolir la correcta finalització del sector. El sistema d’actuació previst: de 
compensació, mai no es va dur a terme, al no constituint-se la Junta de Compensació ni redactant-se 
el corresponent Projecte de Compensació. Tampoc es va  tramitar el corresponent Projecte 
d’Urbanització de tot el sector, executant cadascuna de les propietats inicials, les obres d’urbanització 
d’una manera autònoma i individual dins la seva finca.  

Com a conseqüència directa d'aquestes i altres deficiències, l'execució legal i material del 
planejament queda confusa o inacabada: les finques inicials i resultants resten indefinides i sense cap 
afecció real al pagament de les despeses d’urbanització, les cessions de sòl públic no es realitzen real 
i/o formalment, les obres d’urbanització es realitzen d’una manera autònoma i individual, sense 
l’adequada qualitat i produint-se desajustos entre les previsions del planejament aprovat i la concreta 
execució de l’obra d’urbanització, etc, etc. 

Posteriorment, el Pla General d’Ordenació Municipal, aprovat definitivament per la comissió Provincial 
d’Urbanisme en sessió del 20 de maig del 1981, recull la necessitat de redactar un Pla Especial de 
Reforma interior per oferir un nou marc urbanístic des del qual corregir i reconduir la situació del sector. 
Aquest pla especial que va a ser promogut per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (i aprovat 
provisionalment el 5 d’abril del 1993), no es va desenvolupar mai. 

Més endavant, en sessió extraordinària celebrada pel Ple de la Corporació municipal el dia 21 de maig 
del 2001, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova el text refós de la Revisió del Pla General 
d’Ordenació Municipal, aprovat definitivament el 29 de juny del 2001 (actualitzat pel document refós 
de març de 2005, que incorpora les modificacions puntuals i correcció d’errades).  
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La revisió del Pla General incorpora el sector del Racó de Santa Llúcia dins la regulació del sòl urbà 
recollint les determinacions de l’anterior Pla Especial de Reforma Interior, però delimitant dues unitats 
d'actuació dins de l'àmbit. Assenyalades com a la UA-7 i la UA-9 tenen les següents característiques i 
finalitats: 

- UA-7: assolir tota l’edificabilitat del sector 
de Santa Llúcia i establir la divisió de 
l’unitat d’actuació en dos o més polígons 
de reparcel·lació o compensació 
equilibrats entre sí, per posterior 
desenvolupament de projectes de 
reparcel·lació o compensació i 
d’urbanització. 

- UA-9: té per objecte determinar el sòl 
alliberat amb la futura modificació del 
traçat del ferrocarril. Recuperar el sòl 
alliberat del traçat del ferrocarril per a 
usos residencials de baixa intensitat. 

Tal i com les previsions del planejament 
general estableixen, al juliol del any 2001, es 
presenta una proposta de divisió poligonal de 
la UA7 del Racó de Santa Llúcia. I en sessió 
celebrada el 22 d’abril del 2002, la Comissió 
de Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú aprova definitivament la divisió 
poligonal en dos polígons de la esmentada 
unitat d'actuació 7. 

Divisió poligonal de la UA 7 

El sector de la UA7 de 154.369 m² de superfície 
va ser objecte d’una divisió poligonal en dos 
polígons: el polígon 1, situat en la seva totalitat 
per sobre de la via del ferrocarril amb una 
superfície de 124.708 m², i el polígon 2, format 
per dues franges a banda i banda de la línia 
del ferrocarril i unides pel pont sobre la mateixa 
línia de ferrocarril, amb una superfície total de 
29.661 m². 

Posteriorment, en data 25 de juliol de 2006 la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va a aprovar definitivament 
una nova divisió poligonal del polígon número 2 
en altres dos polígons. 

Aquesta nova divisió poligonal consisteix en la 
subdivisió del polígon núm. 2 de la UA-7 amb 
una superfície de 29.661 m², en dos nous 
polígons: el polígon 2.1. i el polígon 2.2. (amb 
una superfície respectivament de 17.718 m² i 
11.943 m²). 

El polígon 2.1. ocupa tota la part del polígon 
situat per sobre de la via del ferrocarril i la part 
de ponent de la franja situada per sota de la 
via del ferrocarril, segons una línia divisòria 
vertical que coincidiria aproximadament amb 
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la situació del pont actual, exceptuant la superfície corresponent al pont. 

El polígon 2.2. comprendria la resta del polígon en l’extrem de llevant de la franja situada per sota de la 
via del ferrocarril. 

La justificació d'aquesta nova divisió poligonal 
del polígon 2, es recolza en la pròpia resolució 
que acompanya a l’aprovació definitiva del 
primer projecte de divisió poligonal de la UA 7 
(on es manifesta explícitament la conveniència 
d’afavorir posteriors projectes de divisió poligonal 
per a facilitar els desenvolupaments), i es va 
fonamentar en les dues realitats molt 
diferenciades que constitueixen el conjunt del 
“Poble Pescador” i la resta del polígon (on es 

troba l’edifici-restaurant de La Cucanya) 

1.2.2 Situació i àmbit de la modificació 
El Racó de Santa Llúcia està situat a l’extrem 
de ponent al terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, entre el nucli urbà d’aquesta població i 
de la veïna Cubelles. Queda limitat pel Nord 
per la carretera C-31, per la qual es produeix el 
seu accés, i pel sud per la línia marítima. La 
línia del ferrocarril travessa el sector 
paral·lelament a la costa subdividint l’àmbit en 
dues parts. 

L'àmbit de la present modificació inclou part 
dels terrenys del Racó de Santa Llúcia, més 
concretament es correspon amb una petita 
part del polígon 2.1 i la totalitat del polígon 2.2, 
de la UA7. 

1.2.3 Topografia, estat actual i usos 
L'àmbit té una topografia moderadament 
suau, amb una pendent mitja del 7%. Les 
zones de major pendent es donen a l'entorn 
dels accessos del pont sobre el ferrocarril, com 
a conseqüència de la necessitat precisament 
de salvar el pas del ferrocarril. 

Tot seguit del pas, es troba l’accés al 
restaurant “La Cucanya”, el qual ocupa la 
major part dels terrenys de l'àmbit. Les 
instal·lacions del restaurant consten d’un 
edifici principal aïllat envoltat d'una sèrie de 
jardins, espais lliures, terrasses i zones 
d’aparcament. 

Seguint en direcció oest, “darrere” dels espais 
del restaurant existeix una gran zona lliure que 
limita amb una sèrie de coberts, edificacions i 
part dels terrenys d'una altra finca. 

Si exceptuem l'ús residencial, de la petita part 
d'edificació residencial de Santa Llúcia núm. 
13, que queda inclosa dins de l'àmbit de la 
modificació, l'activitat que es desenvolupa 
actualment dins de l'àmbit és la de 
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restauració. 

El Restaurant La Cucanya és un establiment 
dirigit a la restauració gastronòmica i a 
l'organització de banquets i esdeveniments. 

A més del menjador dedicat a restaurant, 
disposa de diversos salons privats per realitzar 
tot tipus de celebració, reunió, conferència o 
menjar amb capacitats que van dels 18 als 
240 comensals. 

1.2.4 Infraestructures i serveis 
L'accés a l'àmbit es fa a través de la 
prolongació del carrer de l’Esparrall, a l'altura 
del seu encreuament amb l'Avinguda de 
l’Aiguadolç. 

Immediatament després del pont que salva la línia del ferrocarril Vilanova-Sant Vicenç de Calders, ens 
trobem en aquest costat els terrenys del restaurant La Cucanya, i a l'oest els habitatges del Poble 
Pescador. 

L'àmbit disposa de tots els serveis: electricitat, aigua potable, sanejament i línia de telèfon (veure plànol 
i04. Serveis i Afectacions) 

1.2.5 Estructura de la propietat 
L'estructura de la propietat és la que es mostra en el quadre següent: 

 

id.
finca

Propietat
Superfície

topográfica
% propietat

a l'àmbit
ref.

cadastral

1 Reprentex, S.L. 9.154,00 m²  73,23% 1528409CF9612N0001BK

2 Reprentex, S.L. 2.399,30 m²  19,19% 08308A014000770000ZW

3 Comunitat de propietaris Santa Llúcia 13 33,30 m²  0,27% 1528408CF9612N

4 Josep Mª Borrell 100,50 m²  0,80% 1629501CF9612N0001KK

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 417,10 m²  3,34% Vials

Adif 395,80 m²  3,17% FFCC

5 Reprentex, S.L. 719,82 m²* 001821900CF96C0001ZW

 

Els terrenys de titularitat de l’Adif, tenen les següents dades socials: 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 

Avda. Burgos, n2 16, portal D, Planta 10 28036 Madrid. 

No obstant el domicili per a notificacions i gestions serà: 

Juan Manuel de las Heras Ayuso 

D.G. de Servicios a Clientes y Patrimonio 

Dirección de Patrimonio y Urbanismo 

Gerencia de Área Noreste 

c/ Ocata s/n 1ª planta 08003 Barcelona 

 

1.2.6 Situació respecte al planejament general 
El planejament general vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú aprovat 
definitivament per la Comissió d’urbanisme el 25 de Juliol de 2001, i publicat al DOGC el 02/08/2001, 
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(actualitzat pel document refós de 16 de març de 2005, que incorpora les modificacions puntuals i 
correcció d’errades i publicat al DOGC el 27/07/2005). 

I concretament a l’àmbit les dues divisions poligonals següents: el projecte de divisió poligonal de la 
UA-7 (aprovat el 22 d’abril de 2002 per la comissió de Govern de Vilanova i la Geltrú, i publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 15/5/2002) i el projecte de divisió poligonal del Polígon 2 
de la UA7 en dos polígons de reparcel·lació (aprovat el 25 de juliol de 2006 la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú). 

 

Disposicions del PGO 

A continuació es recullen les principals determinacions que el Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú estableix sobre l’àmbit objecte de la present Modificació Puntual. 

 

CAPÍTOL QUINZÈ. UNITATS D’ACTUACIÓ  
Article 169 bis. Unitats d’Actuació 

- Per completar o adaptar les determinacions establertes en el present Pla i fer efectives les cessions 
previstes pel mateix, es delimiten Unitats d’Actuació en sòl urbà, per a les quals caldrà tramitar el 
corresponent Estudi de Detall excepte: 

a) Les U.A.5. (Sta. Maria de Cubelles) i UA 7 (Santa Llúcia) on serà necessari redactar projectes 
d’urbanització i de reparcel·lació o compensació. 

b) La UA 6, pendent de projecte d’urbanització i Pla Especial de Protecció. 

c) La UA 14, a desenvolupar per sistema d’expropiació i posterior projecte d’urbantizació. 

- Les U.A. queden definides als plànols de les sèries C i E, i tenen els següents objectius: 

[..........]  

- UA 7: Divisió del sector Santa Llúcia en dos o més polígons de reparcel·lació o compensació 
equilibrats entre sí, per posterior desenvolupament de projectes de reparcel·lació o 
compensació i d’urbanització. S’estarà al que preveu l’article 169, F. 

[..........]  

- A més, podran redactar-se Estudis de Detall en altres àmbits, amb les finalitats de l’anterior apartat 
2. Aquests Estudis de Detall es referiran necessàriament a una illa sencera o a un front edificable 
unitari, que, en qualsevol cas, tindrà entitat suficient com per a fer possible l'ordenació coherent del 
conjunt.  

- Fitxa-resum dels aprofitaments privats, cessions mínimes i gestió necessària per a les Unitats 
d’Actuació.  

Nª APROFITAMENT 
PRIVAT 

CESSIONS 
MÍNIMES 

GESTIÓ NECESSÀRIA 

 [..........] [..........] [..........] 

 

7 

 

Segons P.E. 

 

Segons P.E. 

Divisió en polígons de reparcel·lació o compensació equilibrats entre sí. 

Projectes de reparcel·lació o compensació y d’urbanització. 

 [..........] [..........] [..........] 

 

- El sector de Santa Llúcia es regirà per les determinacions dels plànols 2D i 3D de la sèrie C i per les 
Ordenances del Pla Especial del sector aprovades provisionalment, les quals s’adjunten a l’Annex 4 
de les presents NNUU. 

S’adjunta quadre-resum dels paràmetres reguladors de l’edificació en les diferents zones.  

 



MEMÒRIA INFORMATIVA 

Text Refós 15 

 

 

 

 
 

 

1.3 MARC LEGAL URBANÍSTIC 

La present modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú s’ha redactat i s’ha d’executar d’acord 
amb l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística. 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de juny, por el que se aprova el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo (Publicat al BOE de 26 de juny de 2008). 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, aprovat definitivament el 16 de desembre de 2005. 

 Pla Territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovat definitivament el 21 d'Abril del 2010,  
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 Pla d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament per la Comissió 
d’urbanisme el 25 de Juliol de 2001, i publicat al DOGC el 02/08/2001, (actualitzat pel document 
refós de 16 de març de 2005, que incorpora les modificacions puntuals i correcció d’errades i 
publicat al DOGC el 27/07/2005). 

 Projecte de divisió poligonal de la UA-7 va ser aprovat el 22 d’abril de 2002 per la comissió de 
Govern de Vilanova i la Geltrú, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 
15/5/2002. 

 Projecte de divisió poligonal del Polígon 2 de la UA7 en dos polígons de reparcel·lació o 
compensació per a posterior desenvolupament dels projectes de reparcel·lació o compensació i 
urbanització al Racó de Santa Llúcia, va a ser aprovat el 25 de juliol de 2006 la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. 
 RD 1471/1989, de 1 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y 

ejecución de la Ley de Costas. 
 Ley del Sector Ferroviario 39/2003, de 17 de novembre. 

 RD 2387/2004, de 30 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario 

 Llei Ferroviària 4/2006, de 31 de març. 
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2.0.   JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ A ALS INFORMES REBUTS 

Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 22 de juliol de 2015, ha adoptat entre 
altres l’acord següent: 

1. Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la UA-7, 
Racó de Santa Llúcia, als polígons 2,1 Poble Pescador i 2,2 la Cucanya, de Vilanova i la Geltrú, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent 
executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions 
següents: 

1.1 Pel que fa a la consideració de la planta baixa i soterrani, cal que la normativa del 
document es remeti als articles 51 i 52 de la normativa urbanística del planejament vigent. 

- S'ha modificat l'art. 11.4 apartat A de “Definicions d'aplicació de la clau HOT1”, de la 
present modificació puntual, referent a la definició de planta baixa i planta soterrani, 
remetent als art. 51 i 52 de la normativa urbanística del PGO de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Cal completar i ajustar les determinacions del plànol d’ordenació O.04 “Condicions 
d’edificació” amb la definició de les diferents cotes de referència de la planta baixa i les cotes 
de les rasants definitives del vial i el terreny que envolta l’edificació, així com dibuixar les 
diferents seccions transversals i longitudinals, d’acord amb l’exposat a la part valorativa. 

- S’ha modificat el plànol d’ordenació O.04 “Condicions d’edificació” segons l’exposat a la 
part valorativa de l’acord. 

1.3 Cal completar el document tot establint normativament que el límit entre el verd públic i el 
verd privat estarà definit per un element físic, les característiques del qual les haurà de 
concretar el projecte d’urbanització. 

- S'ha modificat l'art. 11.5 apartat A de “Condicions generals” del projecte d’urbanització 
concretament pel que fa a al verd públic, incloent normativament que el límit entre els 
espais lliures (clau F) i el espai no edificat privat de la zona hotelera (Clau HOT1) estarà 
definit per un element físic, que el projecte d’urbanització haurà de concretar les seves 
característiques. 

1.4 Cal sotmetre el projecte d’urbanització al corresponent informe de l’OTAA, i supeditar la 
seva aprovació als requeriments de caràcter ambiental que se’n puguin derivar, atès que es 
preveu l’execució d’una part del sistema d’espais lliures extern al polígon d’actuació en el 
règim de sòl no urbanitzable 

- S'ha modificat l'art. 11.5 apartat A de “Condicions generals” del projecte d’urbanització, 
incloent la necessitat de sotmetre el projecte d’urbanització al corresponent informe de 
l’OTAA, i supeditar la seva aprovació als requeriments de caràcter ambiental que se’n 
puguin derivar 

A continuació s'indica com s'han incorporat les prescripcions dels diferents informes sectorials: 

Informe serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrù 

1. Títol del document 
Cal modificar el títol del document en tràmit d'aprovació inicial de la MPPGO i annexos. 
Tindrà el següent títol: “Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú a l'àmbit de la UA7, Racó de Santa Llúcia, polígons 2.1, Poble Pescador, i 2.2, la 
Cucanya” 

- S'ha modificat el títol: veure portada dels documents així com el títol dels plànols. 

2. Error gràfic en la línia d'edificació vigent de la reglamentació ferroviària. 
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La línia d'edificació vigent actualment està dibuixada incorrectament, a 11 metres, en els 
plànols 1.04 (Serveis i afectacions), 1.07 (PGO vigent: zonificació) i 0.04 (Comparatiu 
zonificació: PGO vs Modificació). El mateix error gràfic es repeteix a l'esquema del capítol 
2.4.3 de la memòria de la MPPGO; al plànols i esquemes del document annex de 
justificació del compliment de l'Art.98 del DL 1/2010: Modificació del Sistema d'Espais 
Lliures; i a l'esquema del capítol 3 de l'Informe Ambiental. 

- S'han modificat les línies corresponents al sector ferroviari, segons els informes del Ministeri de 
Foment i Adif. S'ha incorporat aquesta correcció als plànols d'informació i ordenació així com a 
les imatges que apareixen en els apartats de la memòria indicats anteriorment.  

3. Remissió a la Llei 3/2012  
El capítol 6 de la memòria de la MPPGO, Avaluació Econòmica i Financera, es refereix a 
l'obligació de l'estudi econòmic comparatiu entre l'ordenació vigent i la nova ordenació 
establerta per l'article 99 del DL 1/2010. Convé fer constar que dit article ha estat 
modificat per l'article 40 i la Disposició Addicional 3a de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del Text Refós de la Llei d'Urbanisme. 

- S'ha incorporat al redactat a la Avaluació Econòmica i Financera de memòria que l’art 99 del DL 
1/2010 ha estat modificat per l'article 40 i la Disposició Addicional 3a de la Llei 3/2012. 

4. Nova directriu d'urbanització  
La MPPGO haurà d'establir la següent directriu o condició d'urbanització, que haurà de ser 
desenvolupada pel corresponent projecte d'urbanització: “El sistema de captació de 
pluvials haurà de tenir un dipòsit de captació de la primera fracció de pluja, connectat a la 
xarxa d'aigües residuals”. 

- S'ha incorporat a les normes urbanístiques a l’art. 11, punt 5 ‘Condicions d’urbanització’, apartat 
C ‘En relació al sanejament’, prenent el redactat de l'informe de l’ACA en coincidència amb 
aquesta prescripció. 

5. Error material a l'annex de justificació de la modificació d'espais lliures  
L’error material a capítol 1.1 de la memòria del document annex de justificació del 
compliment de l'art.98 del DL 1/2010, que es refereix erròniament a la Modificació 
Puntual d’altre municipi. 

- S'ha corregit. 

6. Error material a l'estudi paisatgístic  
L'apartat de Classificació del capítol 3.2, Planejament Municipal, de l'Estudi d'Impacte i 
Integració Paisatgística, diu: “Les finques situades a la UA7, polígons 2.1 i 2.1, de 
superfície 14.901,92 m² on es vol dur a terme una modificació del PGO en l'àmbit VA 7 
del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, està qualificada com a Sòl Urbà i Sòl 
Urbanitzable amb les disposicions i regulació d'usos que li són propis.  
Dit paràgraf hauria de tenir la següent redacció: “Les finques situades a la UA7, polígons 
2.1 i 2.2, de superfície 14.901,92 m² on es vol dur a terme una modificació del PGO de 
Vilanova i la Geltrú, estan classificades com a Sòl Urbà, amb les disposicions i regulació 
d'usos que li són pròpies. “ 

- S'ha corregit l'estudi paisatgístic 

7. Error material a l'Informe Ambiental  
L'apartat de Vegetació del capítol 4.1.6, Medi Biològic, de l'Informe Ambiental, conté una 
frase errònia en el primer paràgraf. 

-  S'ha corregit a l'Informe Ambiental 

8. Errors de coherència a l'Informe Ambiental 
Hi ha diversos punts de l'Informe Ambiental, que contenen errors de coherència amb la 
MPPGO presentada ja que es refereixen a la proposta tramitada en gener de 2010 en el 
marc de la sol·licitud d'exempció de l'avaluació ambiental. Aquests errors es troben en les 
pàgines 72, 73, 77, 83 i 84 de l'Informe Ambiental.  
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- S'ha corregit a l'Informe Ambiental 

9. Manca de determinades alternatives a l'Informe Ambiental. 
D'acord amb l'apartat 2.5 del present informe, que desenvolupa la qüestió, manquen, 
com a mínim, les següents alternatives dins del capítol 5.1, Descripció i Anàlisi Ambiental 
de les Característiques de les Alternatives Considerades, de l'Informe Ambiental:  
a) La proposta continguda per l'ISAP presentat pel promotor en desembre de 2009 i 

tramitada per l'Ajuntament al DMAH en gener de 2010 en el marc de la sol' licitud 
d'exempció de l'avaluació ambiental (veure annex gràfic núm. 1)  

b) La proposta continguda en el document d'esborrany d'Avanç de Pla lliurat pel promotor 
a l'Ajuntament en setembre de 2010 (veure annex gràfic núm. 2).  

- S'ha corregit a l'Informe Ambiental 

10. Ajustos puntuals en les qualificacions de sistemes de la proposta  
a) Cal eliminar la petita zona qualificada de Serveis tècnics (clau D) situada al mig de la 

zona verda, i substituir-la per la qualificació d'espai lliure (clau F). 
b) Per coherència amb la proposta d'ordenació presentada, cal eliminar els últims 40 

metres de longitud de la qualificació de vial per bicicletes i vianants (clau A¬CBV), a 
l'extrem est de l'àmbit, i substituir-la per la qualificació d'espai lliure (clau F). 

- S'ha eliminat dels plànols d'ordenació, així com dels quadres, memòria, etc... el sòl qualificat de 
sistemes de serveis tècnics (clau D) i s'ha substituït per la qualificació d'espai lliure (clau F). 

- No s'ha eliminat els últims 40 metres de longitud de la qualificació de vial per bicicletes i vianants 
(clau A-CBV), a l'extrem est de l'àmbit. El motiu és que no es compliria amb l'informe de Costes 
en relació a garantir la servitud de trànsit corresponent a la franja de 6 metres a partir del límit 
interior de la ribera del mar que l'art. 27 de la Llei de Costes estableix. 

 

Agència Catalana de l’Aigua 
A pesar que l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua és favorable i no estableix cap prescripció 
explícitament, no obstant això s'ha incorporat a la normativa de la present modificació puntual les 
següents consideracions que fa aquest informe: 

- Abastament d’aigua: S'ha incorporat a l'art. 11, punt 4 ‘Condicions de parcel·lació i edificació de la 
clau HOT1’ , apartat C ‘Altres condicions’ de la normativa urbanística el següent redactat: 

“ Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de nous 
edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, caldrà que aquests 
projectes compleixin amb el que estableix l'Ordenança tipus sobre estalvi d'aigua de la Diputació 
de Barcelona, sense perjudici de altres normatives que siguin d’aplicació”. 

- Sanejament: S'ha incorporat a l'art. 11, punt 5 ‘Condicions d’urbanització’, apartat C ‘En relació al 
sanejament’ de la normativa urbanística el següent redactat: 

“ La nova xarxa de sanejament haurà de ser de tipus separatiu. La xarxa de pluvials haurà de 
disposar d’un depòsit de captació de la primera fracció de pluja que contempli els elements 
adients per a la retenció de flotants, sòlids arrossegats i lixiviats urbans, així com el corresponent 
brocal de sortida amb les estructures necessàries de transició, dissipació d’energia i protecció de 
marges i llera per a no ocasionar afeccions sobre els terrenys de DPH ni a tercers”. 

 

Generalitat de Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat (Servei de Costes) 

1. S'haurà de modificar l'àmbit d'actuació alliberant l'ocupació s'obre el Domini públic 
maritimoterrestre (DPMT). 

- S'han corregit els plànols de zonificació i el comparatiu: o.02a Zonificació i o.02b Comparatiu 
Zonificació. 

2. S'haurà de garantir que la servitud de trànsit, queda lliure i expedita per permetre el pas 
de vianants i vehicles de vigilància i salvament en compliment de l'article 27 de la Llei de 
Costes i dels punts de la memòria que fan referència a la Clau A-CBV. 
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- Aquesta prescripció s'ha incorporat en la memòria en els apartats:  2.3.2. Els Sistemes, i 2.4.4. 
Justificacions en relació a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes; així com en la normativa 
urbanística en els articles 8 i 9. 

3. Pel que fa al sòl de serveis tècnics, s'haurà de justificar el compliment de l'article 25.2 de 
la Llei de Costes i els articles 44 i 45 del Reglament. 

- S'ha eliminat dels plànols d'ordenació, així com dels quadres, memòria, etc... el sòl qualificat de 
sistemes de serveis tècnics (clau D) i s'ha substituït per la qualificació d'espai lliure (clau F). 

4. S'haurà d'incorporar a la part escrita de la modificació proposada, la obligació de 
compliment de la Llei de Costes i el seu Reglament i especificar les afectacions que el 
compliment de la Llei de Costes té sobre els sols afectats i les edificacions existents. 

- S'ha incorporat en la memòria en els apartats:  1.3. Marc Legal i Urbanístic, i 2.3.3. Les Zones; així 
com en la normativa urbanística en el art. 11.4 apartat C i art.11.5 apartat B. 

5. S'haurà de especificar el compliment de l'article 28.2 de la Llei de Costes per garantir 
l'accés lliure i públic al DPMT.  

- S'ha incorporat en la memòria en el apartat:  2.3.2. Els Sistemes, i en la normativa urbanística en 
l’art. 8, art.9 i art.11.5 apartat B. 

6. En les condicions d'urbanització, s'haurà de garantir la correcta urbanització dels espais 
de vialitat i aparcament inclosos en l'àmbit d'actuació.  

- S'ha incorporat en la normativa urbanística en l’art.11.5 apartat B. 

 

Generalitat de Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme) 
L’informe d’impacte i integració paisatgista no determina cap prescripció, i conclou que “no 
procedeix efectuar una avaluació paisatgista i, per tant, no hi ha inconvenient en què prossegueixi la 
tramitació”. 

 

ADIF (D. G. de Servicios a clientes y patrimonio. Dirección de Patrimonio y Urbanismo. Gerencia de 
Área Noreste) 

1. En la Memoria y normas urbanísticas no se recogen las limitaciones a la propiedad de la 
zona de dominio público ferroviario, la zona de Protección y la línea límite de edificación, 
de acuerdo con la legislación sectorial ferroviaria vigente (LSF y RSF). 

- Se ha incorporado a la memoria en los apartados: 2.3.2 Els Sistemes, 2.4.2 Justificació en relació 
a la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari i el Real Decret 2387/2004, de 30 de 
desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Sector Ferroviari (LSF i RSF respectivament). 

- También se ha incluido referencia expresa a la ley y reglamento ferroviario en la normativa 
urbanística: art. 3 Interpretació de les Normes Urbanístiques y art. 5 El sistema ferroviari i les 
limitacions a la propietat. 

- En el artículo 7 de la normativa urbanística se define la doble clave urbanística, correspondiente 
a la superposición del vial de acceso sobre el dominio público ferroviario. 

2. En los planos de ordenación no se representa con suficiente claridad el Sistema General 
Ferroviario. La Zona de Dominio público no aparece representada por lo que se deberá 
tener en cuenta que comprende la zona de dominio público una franja de terreno de 
CINCO metros aliado de la arista exterior de la plataforma ferroviaria.  
La Zona de Protección ferroviaria no aparece representada, por lo que se ha de tener en 
cuenta que ésta zona consiste en una franja de terreno delimitada, interiormente, por la 
zona de dominio público y exteriormente, por una línea paralela, situada a OCHO metros 
de la arista exterior de la explanación.  
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- Los planos pertinentes tanto de información como de ordenación, incluyen la calificación del 
sistema general ferroviario incluido dentro del ámbito de modificación. 

- Los planos informativos de afectaciones y zonificación del planeamiento vigente incorporan las 
diferentes distancias que limitan la propiedad según establece la LSF y el RSF, mientras que los 
de ordenación además incorporan la propuesta de reducción de la línea límite de la 
edificación. 

3. La línea límite de edificación no aparece representada, por lo que se ha de tener en 
cuenta que en zona urbana la línea límite de edificación se debe situar a 20 metros de la 
arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la 
mencionada arista. (Orden FOM 2230/2005, de 6 de julio). 
[....] 
En la documentación presentada no consta el inicio del trámite de reducción, que no 
solamente resulta necesaria para la nueva zonificación presentada, sino que resulta 
también imprescindible para poder atender a necesidades mayores de reparación y 
mejora de las edificaciones existentes, según lo dispuesto en el Real Decreto 2387/2004 
de 30 de Diciembre art. 26.3. 

- La línea límite de la edificación se ha representado en los planos a 20 metros desde la arista 
exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada 
arista. 

- Podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para la línea límite 
de edificación, mediante el correspondiente expediente de solicitud de reducción de la línea 
límite de edificación, y siempre y cuando, se obtenga el informe favorable al respeto por parte 
de ADIF. 

- Las condiciones sobre las que será de aplicación la propuesta de reducción de la línea de 
edificación, quedan recogidas en el art.5 “El sistema ferroviario y las limitaciones a la propiedad” 
de la normativa urbanística de la modificación. 

4. El vial proyectado en el plano de zonificación 0.04, paralelo al trazado ferroviario y en 
zona de dominio público ferroviario, entendemos que mejora la integración del ferrocarril 
en las zonas urbanas, y por tanto previa solicitud y autorización expresa del 
administrador de infraestructuras ferroviarias, se podrán realizar, dentro de la zona de 
dominio público, las obras de urbanización que conformarán el futuro vial. (art. 25.2 
párrafo segundo del Real Decreto 2387/2004 . 

- Se ha incorporado en el art. 11.5 apartado D de la normativa urbanística, la obligatoriedad, 
previa solicitud, de tener la autorización expresa del administrador de la infraestructura 
ferroviaria para la urbanización de los sistemas (vial y zona verde) paralelos a la vía del ferrocarril 
que se encuentra parcialmente dentro del dominio público. 

5. Para la ejecución del vial de acceso, que cruza a distinto nivel el trazado ferroviario, se 
cuantificará la ocupación y afectación de los terrenos de dominio público, y se regularán 
mediante Concesión Administrativa conforme a la Ley 39/2003 y según lo previsto en el 
arto 75.1. Orden FOM 898/2005. 

- Se ha incorporado en el art. 11.5 apartado D de la normativa urbanística, la obligatoriedad de 
que el proyecto de urbanización que concrete exactamente el trazado del vial-puente, deberá 
cuantificar la ocupación y afectación de dicho trozo de vial-puente sobre los terrenos de 
dominio público ferroviario, los cuales serán regulados  mediante Concesión Administrativa. 

6. Los suelos que finalmente resulten necesarios para el acceso sobre el trazado ferroviario 
deberían tener una doble calificación. 

- Se han calificado con la clave doble: A-VPI / C dichos terrenos, en los planos de zonificación de 
la propuesta de modificación, y también se ha indicado en la normativa dicha circunstancia 
(ver art. 7 de las normas urbanísticas) 
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7. Teniendo en cuenta que las edificaciones previstas en la zona colindante con el Sistema 
General Ferroviario son de carácter residencial (hotelero), y que conforme a la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, ligado a las infraestructuras ferroviarias hay 
una franja afectada por una servidumbre acústica, entendemos que el planeamiento 
debería considerar la situación acústica actual, en lo relativo a ordenación de usos, así 
como la previsión de las medidas correctoras necesarias para garantizar los niveles de 
calidad acústica que sean de aplicación. 
[....] 
De igual forma, la normativa de la MP debe poner de manifiesto la necesidad de que las 
edificaciones proyectadas en la zona de protección del ferrocarril, aporten 
obligatoriamente un estudio de ruidos y vibraciones previo a la concesión de las licencias 
de edificación. 

- Estas prescripciones en relación al ruido y vibraciones han sido recogidas en el art.11.4 apartado 
C de las normas urbanísticas. 

8. Informe del Ministerio de Fomento no existe referencias del preceptivo informe y se ha 
de tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 7.2 LSF. 

- Dicho informe se ha solicitado y ha sido emitido por el Ministerio de Fomento nº de salida 
201300200000864 y fecha 15 de enero de 2013. 

9. En la Estructura de la propiedad se reconocen unos suelos a nombre de FFCC, (véase 
plano 1.05). Estos suelos, superficiados en 397,10 m², son de titularidad de Adif, con los 
siguientes datos sociales. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ClF Q2801660H 
en Avda. Burgos, nº 16, portal D, Planta 10 28036 Madrid. No obstante el domicilio para 
notificaciones y gestiones es el que aparece en el pie del presente escrito. 

- Esta circunstancia se ha indicado en la memoria en el apartado “1.2.5. Estructura de la 
propietat”. Si bien ha habido un pequeño ajuste en dicha superficie que ahora aparece 
cuantificada en 395,80 m². En cualquier, estas superficies son indicativas, pues corresponde al 
proyecto de reparcelación establecer de forma precisa la estructura de la propiedad. 

 

Ministerio de Fomento. Secretaria General de Infraestructuras. Dirección General de Ferrocarriles. 
(informe de fecha 8 de enero de 2013) 

- En la Memoria deberá recogerse como Legislación aplicable la normativa sectorial 
ferroviaria, en especial la LEY DEL SECTOR FERROVIARIO (Ley 39/2003 de 17 de 
Noviembre) y su REGLAMENTO (aprobado por R.O. 2387/2004 de 30 de Diciembre) y 
tanto en ella como en la Normativa, se deben recoger las limitaciones de la propiedad en 
la Zona de Dominio Público, en la Zona de Protección y precisar las franjas delimitadas 
por las Líneas Límite de Edificación. 

- Se ha incorporado a la memoria en los apartados: 2.3.2 Els Sistemes, 2.4.2 Justificació en relació a la 
Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari i el Real Decret 2387/2004, de 30 de 
desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Sector Ferroviari (LSF i RSF respectivament). 

- También se ha incluido referencia expresa a la ley y reglamento ferroviario en la normativa 
urbanística: art. 3 Interpretació de les Normes Urbanístiques y art. 5 El sistema ferroviari i les limitacions 
a la propietat. 

- En las Normativa deberá dedicarse un artículo específico a describir el sistema ferroviario 
y las zonas de afección de éste con respecto a la propiedad (Zona de Dominio Público, 
Zona de Protección y Línea Límite de Edificación). 

- Se ha incluido en el art. 5 El sistema ferroviari i les limitacions a la propietat  

- Además, como indica ADIF en su informe de 27 de junio de 2012, debe señalarse que las 
afecciones del ferrocarril tienen que reflejarse en los planos de información (artículo 99.1 
del Decreto 305/2006 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña). 
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- Los planos informativos de afectaciones y zonificación del planeamiento vigente incorporan las 
diferentes distancias que limitan la propiedad según establece la LSF y el RSF, mientras que los de 
ordenación además incorporan la propuesta de reducción de la línea límite de la edificación. 

- Así mismo, en los planos de Ordenación debe representarse con suficiente claridad el 
Sistema General Ferroviario, debiendo grafiarse no sólo en suelo urbano sino también en 
suelo urbanizable y no urbanizable. 

- Los planos pertinentes tanto de información como de ordenación, incluyen la calificación del 
sistema general ferroviario incluido dentro del ámbito de modificación, y distinguen que parte del 
sistema ferroviario queda incluido dentro y fuera de los polígonos. 

- La LLE en suelo urbano debe situarse a 20 metros de la arista exterior más próxima a la 
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista, tal y como 
prescribe la OM FOMENTO 2230/2005, de 6 de julio y no a 11 metros cómo aparece en 
algunos planos de ordenación. 

- La línea límite de la edificación se ha representado en los planos a 20 metros desde la arista 
exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 

- Si se pretende reducir la distancia legal de la LLE, eso es posible de conformidad con la 
legislación ferroviaria pero, para ello, debe iniciarse a parte, un expediente específico con 
dicha petición de forma que, en tanto no se resuelva favorablemente por el Ministerio de 
Fomento, la distancia de la LLE será de 20 metros tal y como se ha señalado y tal como 
debe reflejarse en los planos de ordenación para que este informe pueda ser favorable. 

- Podrá determinarse una distancia inferior a los 20 metros para la línea límite de edificación, 
mediante el correspondiente expediente de solicitud de reducción de la línea límite de 
edificación, y siempre y cuando, se obtenga el informe favorable al respeto por parte de ADIF. 

- Las condiciones sobre las que será de aplicación la propuesta de reducción de la línea de 
edificación, quedan recogidas en el art.5 “El sistema ferroviario y las limitaciones a la propiedad” 
de la normativa urbanística de la modificación. 

- En ese sentido, debe exponerse que en el apartado 2.4.2 de la Memoria de Ordenación, 
se habla de una propuesta de reducción a 11 metros de la Línea Límite de Edificación y se 
dice que se solicitará, si bien no consta que se haya iniciado dicho trámite. 

- Posteriormente a la tramitación del expediente de modificación puntual, se iniciará el trámite de 
reducción de la línea de edificación. 

- En los planos de ordenación deben dibujarse además de la LLE, la zona de dominio 
público (5 metros en suelo urbano) y la zona de protección (8 metros en suelo urbano), 
así como debe delimitarse el Sistema General Ferroviario.  

- Los planos informativos de afectaciones y zonificación del planeamiento vigente incorporan las 
diferentes distancias que limitan la propiedad según establece la LSF y el RSF, mientras que los de 
ordenación además incorporan la propuesta de reducción de la línea límite de la edificación. 

- Se deberá observar en su totalidad el contenido del informe emitido al respecto por el 
ADIF. 

- Se dado cumplimiento en su totalidad al informe del Adif (ver apartado anterior) 

 

Ministerio de Fomento. Secretaria General de Infraestructuras. Dirección General de Ferrocarriles. 
(informe de fecha 9 de junio de 2014) 

1. Representar, remarcando, el Sistema Ferroviario. 

(Ver respuestas al informe de fecha 7 de agosto de 2014) 

2. Representar a ambos márgenes de la línea ferroviaria las zonas de dominio público, 
protección y línea límite de edificación. 

(Ver respuestas al informe de fecha 7 de agosto de 2014) 
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3. Si se pretende reducir la distancia legal de la LLE, eso es posible de conformidad con la 
legislación ferroviaria pero, para ello, debe iniciarse a parte, un expediente específico con 
dicha petición de forma que, en tanto no se resuelva favorablemente por ADIF( Orden 
FOM/289312005, de 14 de septiembre), la distancia de la LLE será de 20 metros tal y 
como se ha señalado y tal como debe reflejarse únicamente en los planos de ordenación.  

(Ver respuestas al informe de fecha 7 de agosto de 2014) 

 

Ministerio de Fomento. Secretaria General de Infraestructuras. Dirección General de Ferrocarriles. 
(informe de fecha 7 de agosto de 2014) 

1. Se reitera la necesidad de grafiar el Sistema Ferroviario, no solo en la parte que se 
encuentra dentro del ámbito de la presente modificación puntual, sino también a lo largo 
de la línea ferroviaria que discurre colindante al ámbito objeto de este informe, por las 
razones expuestas en el punto 2.2 del informe. 

Se ha representado en los planos: i.04 (Servicios y Afectaciones), i.07 (PGO (vigente): Zonificación), 
o.02a (Zonificación), o.02b (Comparativo Zonificación vs Modificación), y o.04 (Condiciones de la 
edificación. Clave HOT1), el sistema ferroviario más allá del ámbito de la modificación puntual. 

2. En lo que se refiere a las limitaciones a la propiedad, las mismas deben ser representadas 
también en los terrenos que se encuentran al norte de la línea actual e incluidos en el 
ámbito de la modificación puntual, debido a que dichos terrenos quedan dentro de la 
Zona de Dominio Público, de la Zona de Protección y de la Línea Límite de Edificación, por 
lo que se debe cumplir lo siguiente:  

 Requerir en las zonas de dominio público y de protección, para ejecutar cualquier 
tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las 
mismas o el tipo de actividad, y plantar o talar árboles, la previa autorización del 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), sin perjuicio de 
las competencias de otras Administraciones.  

 Prohibir a ambos lados de la línea ferroviaria, en los terrenos situados hasta la 
línea límite de edificación, cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción 
ampliación, a excepción de las que resulten necesarias para la conservación y 
mantenimiento de las edificaciones existentes, para lo que también se requerirá la 
previa autorización del ADIF. 

Se ha representado en los planos: i.04 (Servicios y Afectaciones), i.07 (PGO (vigente): Zonificación), 
o.02a (Zonificación), o.02b (Comparativo Zonificación vs Modificación), y o.04 (Condiciones de la 
edificación. Clave HOT1), más allá del ámbito de la modificación puntual, es decir a ambos 
márgenes de la línea ferroviaria, las limitaciones a la propiedad: Zona de Dominio Público, de la 
Zona de Protección y de la Línea Límite de Edificación. 

También se ha incorporado al final del artículo 5 de la normativa urbanística de la modificación 
ambos requisitos respecto a las limitaciones a la propiedad. 

3. Hasta que no se inicie el expediente de solicitud de reducción de la línea límite de 
edificación correspondiente y se obtenga el informe favorable al respecto por parte de 
ADIF, en los distintos planos en los que se han representado las distintas limitaciones a la 
propiedad, se debe representar únicamente la Línea Límite de Edificación establecida por 
la legislación sectorial vigente en materia ferroviaria, es decir, la que se encuentra a 20 
metros de la arista exterior más próxima de la plataforma. 

Se ha eliminado de la memoria y de planos la referencia a la propuesta de reducción de la línea 
de edificación, representándose únicamente la distancia de 20 m. conforme a la legislación 
ferroviaria vigente. 

Únicamente se ha incorporado un párrafo al final del apartado c del “art. 5 El sistema ferroviari i les 
limitacions a la propietat” de la normativa urbanística de la modificación, quedando dicho 
apartado C como sigue: 

 



MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

Text Refós 27 

 

C. Límit d'edificació. 

A banda i banda de les línies ferroviàries que formin part de la Xarxa Ferroviària 
d'Interès General s'estableix la línia límit d'edificació, des de la qual fins a la línia 
ferroviària queda prohibit qualsevol tipus d'obra de construcció, reconstrucció o 
ampliació, a excepció de les quals resultessin imprescindibles per a la conservació i 
manteniment de les edificacions existents en el moment de l'entrada en vigor 
d'aquesta llei. Igualment, queda prohibit l'establiment de noves línies elèctriques d'alta 
tensió dins de la superfície afectada per la línia límit d'edificació. 

La línia límit d'edificació se situa a 20 metres de l'aresta exterior més propera de la 
plataforma, mesurats horitzontalment a partir de l'esmentada aresta. 

Podrà determinar-se una distància inferior a la prevista en el paràgraf anterior per a la 
línia límit d'edificació, mitjançant el corresponent expedient de sol·licitud de reducció 
de la línia límit d'edificació, i sempre i quan, s'obtingui l'informe favorable al respecte 
per part d'ADIF. 

4. Se solicita que se envíen nuevamente los planos i.04 (Servicios y Afectaciones), i.07 (PGO 
(vigente): Zonificación), 0.02 (Zonificación), 0.04 (Comparativo Zonificación vs 
Modificación), 0.05 (Condiciones de la edificación. Clave HOT1) y s.01 (Comparativo 
Espacios Libres. PGO vs Modificación), los cuales deben ser corregidos según las 
indicaciones reflejadas en los puntos 1, 2 y 3 de las conclusiones. 

Se han modificado dichos planos, los cuales junto con el resto del documento de modificación 
puntual se remitirán a la Dirección General de Ferrocarriles, de la Secretaria General de 
Infraestructuras del Ministerio de Fomento. 

Respecto al plano s.01 (Comparativo Espacios Libres. PGO vs Modificación), es un plano que 
pertenece al documento de justificación del cumplimiento del art. 98 del DL 1/2010, de 
modificación de los espacios libres y que contiene la misma información que el plano jurídico de 
Zonificación del planeamiento vigente y modificación (o.04 Comparativo Zonificación vs 
Modificación). 

2.1 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO A 
L’ÀMBIT DE LA UA7, RACÓ DE SANTA LLÚCIA, POLÍGONS 2.1, POBLE PESCADOR, I 2.2, LA 
CUCANYA 

D'acord amb la memòria del document refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i 
la Geltrú, un dels criteris per a l'ordenació del territori és el de dirigir l'activitat econòmica del municipi a 
la consolidació d'un sector terciari caracteritzat per la diversificació i la qualitat, i una de les maneres és 
la localització de centres hotelers de qualitat. 

En el punt 2: Criteris per a l’ordenació del territori, apartat 2.3 sobre Les activitats de la ciutat, exposa 
que Vilanova ha de reforçar la seva estructura productiva, afavorint l’activitat econòmica. Dins del 
sector terciari s’aposta per la diversificació i la qualitat en el desenvolupament d’activitats com: 

Un turisme diferent de l’entorn i fonamentat en la qualitat dels serveis, fugint dels models 
basats en els grans operadors pel seu impacte negatiu sobre el territori, més encara quan 
la crisi del turisme massiu estranger està ja clarament explicitada (tot i que les actuals 
circumstàncies del Nord d’Àfrica i els Balcans han donat lloc a una revifada de la 
demanda). 

Més endavant diu: 

Així, serà necessari aprofundir en l’anàlisi d’aquests recursos endògens per emprendre 
accions concretes en un futur pròxim. La ciutat ha d’oferir uns serveis amplis a l’usuari, i ha 
de procurar cobrir la demanda : 

Infraestructura residencial diversificada, places hoteleres de qualitat: zones residencial ; 
càmpings ; residències juvenils, entre d’altres. 
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I per últim la memòria sobre les activitats de la 
ciutat diu: 

Com a servei important a les pròpies 
activitats de la ciutat i factor del seu 
desenvolupament turístic, la Revisió ha 
apostat decididament per fomentar la 
oferta hotelera. 
Així, es facilita la implantació d’una dotació 
hotelera moderna, i adequada a les 
necessitats de la ciutat, preveient que els 
sectors Pirelli Mar, l’Ortoll, i Eixample Nord 
reservin sòl per un mínim d’un hotel de 
prestacions equivalents a Quatre estrelles i 
un mínim de 200 llits. Tanmateix, i sobre 
demandes concretes, es preveu facilitar 
implantacions hoteleres similars a Santa 
Llúcia i al costat. 

D’altra banda segons l’art. 97 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, la 
modificació del planejament ha de ser justificada 
per la concurrència dels interessos públics i 
privats. 

Per tant, la conveniència i oportunitat de la 
present modificació actual PGO de Vilanova i la 
Geltrú, ve determinada i fonamentada per les 
següents raons d’utilitat pública i interès social: 

- Afavorir el desenvolupament i gestió del 
polígon 2.2 dins de l'estructura productiva 
establerta pel PGO de Vilanova i la Geltrú. 

- Desenvolupar una nova proposta 
d'ordenació pel polígon 2.2 de l’Unitat 
d'Actuació 7 Santa Llúcia, que respectant 
l'entorn i l’estructura del territori, pugui 
integrar una millora de l’accés i mobilitat a 
l’àmbit, així com fer més factible les 
condicions d'edificació de la zona 
hotelera. 

- Modificar la normativa de la clau hotelera, 
per tal d’afavorir una millor integració i 
menor impacte de l'edificació en l'entorn, i 
amb l'objectiu de desenvolupar un 
projecte hoteler de qualitat que impulsi la 
vocació turística del municipi i el seu 
creixement econòmic, d'acord amb els 
objectius del PGO. 

2.2 CRITERIS I OBJECTIUS DE LA PROPOSTA DE 
MODIFICACIÓ 

2.2.1 Anàlisi de l’àmbit del PGO 
L'accés tant al Poble Pescador com al restaurant 
La Cucanya, es fa únicament a través el pont 
sobre la línia del ferrocarril Vilanova-Sant Vicenç 
de Calders, en la prolongació del carrer de 
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l’Esparrall, a l'altura del seu encreuament amb l'Avinguda de l’Aiguadolç. Aquest pont d’uns 5,00 m 
d’amplada “xoca” en direcció sud contra la primera de les edificacions del Poble Pescador dividint-se 
en dues direccions: cap a l'oest el Poble Pescador i a l'est el restaurant La Cucanya (polígon 2.2). 

En aquest sentit la proposta d'ordenació del PGO consisteix en: augmentar la secció del pont 
(ampliant-ho a banda i banda), mantenir pràcticament la vialitat existent al Poble Pescador i a l'àmbit 
del polígon 2.2 crear un eixamplament d'aquest vial a manera de plaça (però de només uns 15,00 
d'ample). I finalment,  per resoldre “l’estrangulament” que es produeix a la sortida del pont en direcció 
sud proposa retocar l'alineació del carrer afectant l'incòmode vèrtex de la primera edificació del Poble 
Pescador. 

Respecte a l'ordenació del polígon 2.2, aquesta està totalment condicionada en relació a l'únic i 
precari accés a través del pont (anteriorment descrit), així com el fet de quedar l'àmbit encaixonat 
entre la via del tren (al nord), el Poble Pescador (a l'oest), el mar (al sud) i el sòl no urbanitzable a l'est. 

La proposta del “vial de ronda” paral·lel a la línia de costa que recorre d'est a oest l'àmbit, és l'element 
que tracta d'estructurar l'ordenació. No obstant això, la posició i forma de la zona hotelera no permet 
que s'estableixi cap relació clara entre les diferents zones verdes ni entre els vials. Fins i tot ni la pròpia 
zona hotelera resulta beneficiada d'aquesta situació, doncs donades les diferents afectacions que tant 
el ferrocarril com la línia marítim-terrestre tenen sobre la parcel·la hotelera, redueixen tremendament la 
seva ocupació i desenvolupament. 

2.2.2 Objectius de la modificació puntual del PGO 
Els objectius i criteris de la proposta de modificació puntual a l'àmbit de “La Cucanya” estan dirigits a 
resoldre les diferents problemàtiques descrites en el punt anterior, que són: 

- Millorar els problemes d'accés i mobilitat. 

- Aconseguir una major connexió i relació entre el vial d'accés rodat i el de ronda, així com entre les 
diferents peces de la zona verda. 

- Reordenar la forma i col·locació de la zona hotelera per a un millor encaix de les condicions 
d’edificació i afavorir l’integració en l'entorn. 

Per aconseguir aquests objectius la modificació puntual consisteix fonamentalment en: 

1. Ajustos en la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA7 Santa Llúcia. De forma coherent amb la 
realitat física existent i la proposta d’ordenació, es proposa introduir uns petits ajustos i precisions 
en la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA7. 

2. Modificar l'ordenació del polígon 2.2 i una petita part del polígon 2.1 de la UA7 Santa Llúcia, per tal 
de millorar l'accés i mobilitat a l'àmbit, així com fer factibles les condicions d'edificació de la zona 
hotelera. 

3. Modificar la normativa de la clau hotelera amb l'objectiu de permetre la implantació de 
l’edificació de la zona hotelera amb unes condicions d’integració amb l’entorn i  adaptació 
topogràfica més favorables. 

4. No es modifiquen els paràmetres urbanístics fonamentals: les cessions de sòl públic augmenten 
lleugerament, mentre que els usos i el sostre màxim permès es mantenen. 

2.3 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

2.3.1 La proposta d’ordenació 
La proposta d’ordenació consisteix en perllongar el vial (que l'ordenació del PGO proposa) cap a l’est 
en direcció paral·lela a la via del ferrocarril,  resolent la seva finalització en “cul de sac” amb una 
plaça-rotonda. Aquesta plaça-rotonda té una doble funció, d'una banda permetre el gir dels vehicles 
(sobretot dels de grans dimensions com d’autobusos) i d'altra banda servir de punt d'intersecció i 
confluència del vial d'accés amb el vial de ronda i els espais lliures. D'aquesta forma es resol la 
continuïtat física i visual dels espais lliures i del sistema viari.  

Pel que fa a l'accés a través del pont sobre les vies del ferrocarril, es proposa ampliar-ho solament pel 
costat est i seguint la directriu dels carrers del polígon 1 de la UA7. Aquesta solució permet a més de 
lliurar “l’estrangulament” que es produeix a la sortida del pont contra el primer edifici del Poble 
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Pescador (i per tant no haver d'afectar-ho amb 
tot el que això suposaria), donar continuïtat 
visual al carrer de l’Esparrall cap a l'espai lliure 
situat entre el Poble Pescador i la zona 
hotelera, en comptes “d’estavellar” la visual del 
carrer contra les edificacions. 

Respecte a l'ordenació dels espais lliures, 
s'organitzen com una franja vinculada 
directament al passeig de ronda. Aquest espai 
de marcat caràcter lineal es remata en els seus 
extrems amb un eixamplament: en l'extrem est 
com a transició al sòl no urbanitzable i 
relacionat directament amb la plaça-rotonda, i 
en el costat oest com a espai que serveix de 
coixí entre el Poble Pescador i la zona hotelera i 
resol les visuals del carrer de l’Esparrall. 

La superfície dedicada a l'aprofitament hoteler, 
malgrat disminuir en uns 1.464 m², la superfície 
d'ocupació en planta de l'edificació és major 
en gairebé 400 m². Això suposa poder establir 
unes condicions d'edificació per a la clau 
hotelera dirigides a que l'edifici sigui baix i 
horitzontal, de tal forma que pugui integrar-se 
en el paisatge i en l'alçat costaner amb un 
impacte visual mínim, comparat amb el qual 
tindria si apliquéssim les condicions d'edificació 
del planejament vigent. 

Per tant, l'edifici resultant serà més baix i 
horitzontal, i podrà integrar-se en el paisatge i 
alçat costaner de forma molt més amable. 

2.3.2 Els Sistemes 
Els espais lliures (clau F): 

- Clau F: Espais lliures. Els espais lliures 
representen pràcticament el 30,00% del 
polígon 2.2 i es localitzen envoltant la 
zona hotelera i generen continuïtat amb 
el camí de ronda. La zona verda discorre 
paral·lela al camí de ronda i en els 
extrems est i oest s'eixampla. 

Xarxa viaria (claus A-VPI i A-CBV): 

- Clau A-VPI: Vialitat de prioritat invertida. 
El vial principal (paral·lel a l’eix ferroviari) 
és de prioritat invertida, té una amplitud 
mitja de 9,50 m i desemboca en una 
rotonda-plaça de diàmetre de 25,50 m. 
per permetre el correcte accés i 
mobilitat dels serveis d'emergència, així 
com la connexió rodada amb el vial 
“camí de ronda” (clau Z-CBV). 

Es preveu una franja discontinua d'aparcament paral·lela a la via del ferrocarril. 

- Clau A-CBV: vial de ronda per a vianants i bicicletes. El vial “camí de ronda” té una secció 
variable amb una amplada mínima de 6,00 m  i discorre paral·lel a la franja costanera, es 
connecta de forma rodada amb el vial de prioritat invertida (clau A-VPI) a través de la plaça-
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rotonda, i té una doble funció: servir de zona de passeig “marítim” al costat de la zona verda 
(clau F), i d'accés als serveis de vigilància i salvament. 

Sistema ferroviari (clau C): 

- Clau C: inclou les línies dels ferrocarrils a cel obert existents, així com els seus entorns de protecció 
i les instal·lacions directament relacionades amb la xarxa ferroviària, tal i com estableix l’art.85 
de les normes urbanístiques del PGO de Vilanova i la Geltrú. 

Superposició de sistemes (doble clau A-VPI / C): 

- Doble clau A-VPI / C: La present modificació indica mitjançant una doble clau A-VPI / C, la 
superposició del sistema viari sobre el sistema ferroviari, que es correspon tant amb el pont 
existent com amb la seva ampliació. 

Limitacions a la propietat: zona de domini públic, zona de protecció i línia límit de l'edificació. 
La Llei del Sector Ferroviari estableix les següents limitacions: 

Artículo 13. Zona de dominio público.  

A. Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas 
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja 
de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.  

B. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del 
terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno 
natural.  

C. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se 
podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección 
vertical del borde de las obras sobre el terreno, siendo, en todo caso, de dominio 
público el terreno comprendido entre las referidas líneas.  

D. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la 
superficie de los terrenos necesarios para asegurar la conservación y el 
mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características geotécnicas del 
terreno, su altura sobre aquéllos y la disposición de sus elementos, tomando en 
cuenta circunstancias tales como su ventilación y sus accesos.  

Artículo 14. Zona de protección.  

La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a 
cada lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público 
definida en el artículo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 
metros de las aristas exteriores de la explanación. 
[…] 
 
Artículo 16. Límite de edificación.  

1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de 
Interés General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la 
línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 
reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para 
la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de 
la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de 
nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea 
límite de edificación.  

2. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima 
de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 

3. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el 
párrafo anterior para la línea límite de edificación, en función de las características 
de las líneas. 

4. Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las comunidades autónomas 
y entidades locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, 
fijar una línea límite de edificación diferente a la establecida con carácter general, 
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aplicable a determinadas líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria 
de Interés General, en zonas o áreas delimitadas. 

5. Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General que discurran por zonas urbanas, el Ministerio de 
Fomento podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la 
fijada en el apartado 2, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico 
correspondiente. 

No obstant això, i en virtut de l'Ordre Ministerial FOM/2230/2005 de 6 de juliol (BOE 12 de juliol), en els 
trams de les línies que discorrin per zones urbanes i sempre que ho permeti el planejament urbanístic, 
aquesta distància es redueix amb caràcter general a 20 metres. 

 

 

 
Podrà determinar-se una distància inferior a la prevista de 20 metres a les zones urbanes per a la línia 
límit d'edificació, mitjançant el corresponent expedient de sol·licitud de reducció de la línia límit 
d'edificació, i sempre i quan, s'obtingui l'informe favorable al respecte per part d'ADIF. 
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Condicions comuns als sistemes en relació a la Llei de Costes: 
- Tan el vial de ronda (clau A-CBV), com de les diferents àrees d'espais lliures (clau F) que es trobin 

dins o al costat de la franja de 6 m. de servitud de trànsit; hauran de permetre el pas de vianants 
i de vehicles de vigilància i salvament. 

2.3.3 Les Zones 

- Clau HOT1: Hoteler. La zona hotelera es localitza de manera concentrada al “centre” del polígon, 
amb una forma gairebé rectangular i recolzada longitudinalment al vial d'accés. 

Atès que la parcel·la hotelera es troba dins de la zona d'influència, i parcialment dins de la zona de 
servitud de protecció costanera, les condicions d'edificació proposades en la normativa garanteixen 
que l'edifici hoteler es troba fora de la zona de servitud de protecció de 20 m. 

Pel que fa a la part de la parcel·la que es troba dins de la zona de servitud de protecció dels 20 m., les 
condicions d'ús i ocupació seran les que determinin els articles 23, 24 i 25, així com la disposició 
transitòria tercera de la Llei de Costes en relació a aquesta franja de servitud. 

2.4 JUSTIFICACIONS DELS CONTINGUTS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

2.4.1 Ajustos de la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA 7 
Polígon 2.1 
La superfície del polígon inclosa dins de l'àmbit de la present modificació puntual és de 336,00 m², que 
es correspon amb la peça situada al costat nord del pont. 

D'altra banda i com a conseqüència de la nova ordenació que es proposa, ja no és necessari afectar 
part de la primera edificació del Poble Pescador, concretament 33,30 m², els quals estaven inclosos al 
polígon 2.2 i que ara lògicament passen a formar part del polígon 2.1, que és on se situa el total de 
l'edificació residencial (veure quadre comparatiu PGO vs MP PGO). 

Polígon 2.2 
L'àmbit del polígon 2.2 s'ha modificat com a conseqüència dels següents ajustos: 

- Modificació del traçat de l'ampliació del pont respecte a la proposta del PGO. 

- Reajustament de l'alineació en l'edificació del Poble Pescador. 

- Reajustament del límit sud del polígon al llarg del futur “vial de ronda” per adaptar-ho al límit de la 
propietat i del talús. 
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- Reajustament del límit nord del polígon pel que fa al ferrocarril per adaptar-ho al límit de la 
propietat. 

- Reajustament del costat aquest que limita amb el sòl no urbanitzable per continuar l'alineació 
marcada pel mateix límit del polígon 1. 

Tots aquests ajustos del polígon 2.2 suposen un increment de superfície del polígon de 390,00 m². 

D’altra banda, l’art.7 de les normes urbanístiques del PGO de Vilanova i la Geltrú Document diu: 
Article 7. Normes gràfiques d'interpretació. 

Les normes gràfiques d’interpretació que hauran de permetre els ajusts necessaris previstos 
al punt 1 de l’article anterior seran els següents: 

a) No variar la superfície de l’àrea delimitada als plànols normatius, segons 
interpretació literal, en més o menys un 5%. 

b) No alterar la forma substancial de dites àrees, excepte les precisions dels seus 
límits degut a ajusts respecte a:  

- Característiques geogràfiques del terreny. 

- Alineacions o línies d’edificació oficials definides. 

- Límits físics o llindars de propietat. 

- Existència d’elements d’interès que ho justifiquin. 

c) No modificar la delimitació d’un Sistema que suposi disminució de la seva 
superfície. 

Pel que fa a l’apartat a), els ajustos del polígon 2.1 suposen un 0,19%, i en el cas del polígon 2.2 un 
3,26%. En tots dos casos aquests ajustos, tal i com s'ha explicat anteriorment, es deuen als supòsits 
contemplats per l'apartat b) del mateix article. I finalment, com es pot observar en el “Quadre 
comparatiu PGO vs MP PGO” de la present modificació en cap cas aquests ajustos suposen una 
disminució de la superfície total dels sistemes públics. 

2.4.2 Justificació en relació a la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari i el Real 
Decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Sector Ferroviari 
(LSF i RSF respectivament). 

Limitacions a la propietat 
Els articles 12 al 18 de la Llei del Sector Ferroviari, i articles 24 al 40 del Reglament, estableixen les 
limitacions a la propietat. En aquest sentit i d'acord a aquesta llei i reglament, s'han grafiat en els 
plànols d'informació i ordenació pertinents de la present modificació puntual: la Zona de Domini públic, 
la Zona de Protecció ferroviària i la línia límit de l'edificació. També s'ha grafiat els sòls corresponents al 
sistema ferroviari que es troben dins de l'àmbit de la present modificació puntual del PGO. 
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Vial d'accés: pont. 
EL PGO vigent preveu ampliar, a costat i costat, al doble la secció de l'actual pont sobre el traçat 
ferroviari. No obstant això, la present modificació proposa ampliar-ho solament pel costat est i seguint 
la directriu dels carrers del polígon 1 de la UA7. Aquesta solució permet a més de lliurar 
“l’estrangulament” que es produeix a la sortida del pont contra el primer edifici del Poble Pescador (i 
per tant no haver d'afectar-ho amb tot el que això suposaria), donar continuïtat visual al carrer de 
l’Esparrall cap a l'espai lliure situat entre el Poble Pescador i la zona hotelera, en comptes “d’estavellar” 
la visual del carrer contra les edificacions. 

Aquests sòls sobre el traçat ferroviari que resulten necessaris per a l'accés, s'han indicat en els plànols 
d'ordenació mitjançant una doble clau “A-VPI / C”, que fa referència a la superposició del vial-pont 
proposat sobre la plataforma ferroviària. S'estima en 239 m² (amb el pont existent inclòs) la superfície 
del vial d'accés que creua a diferent nivell el traçat ferroviari, aquesta ocupació i afectació dels 
terrenys de domini públic, es regularan mitjançant Concessió Administrativa conforme a la Llei 39/2003 i 
segons el previst en l'art. 75.1. Ordre FOM 898/2005. 

Vial paral·lel al traçat ferroviari: obres d'urbanització dins dels terrenys de domini públic. 
La proposta d’ordenació viaria consisteix en perllongar el vial (que l'ordenació del PGO proposa) cap 
a l’est en direcció paral·lela a la via del ferrocarril, resolent la seva finalització en “cul de sac” amb una 
plaça-rotonda. 

Aquesta solució aconsegueix diversos objectius: 

- Permetre el gir dels vehicles (sobretot dels de grans dimensions com d’autobusos) 

- La connexió rodada i de vianants amb el passeig de ronda, i assegurarà l'accés públic i 
gratuït al mar que en compliment de l'art. 28 de la Llei de Costes. 

- Millorar la integració del ferrocarril en la trama urbana. 

Com es pot observar al plànol de zonificació, aquest vial està parcialment dins del domini públic i de la 
zona de protecció ferroviària; i per tant prèvia sol·licitud i autorització expressa de l'administrador 
d'infraestructures ferroviàries, es podran realitzar, dins de la zona de domini públic, les obres 
d'urbanització que conformaran el futur vial (segons art. 25.2 paràgraf segon del Reial decret 
2387/2004). 

Proposta de reducció de l’afectació de la línia d’edificació de ferrocarrils. 
La Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari, en el seu capítol III sobre limitacions a la 
propietat, determina els límits de la edificació en l’art. 16, que diu el següent: 

11. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea 
ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 
ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y 
mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de 
esta ley. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de 
alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación. 

12. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de la 
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.  
Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el 
párrafo anterior para la línea límite de edificación, en función de las características de 
las líneas.  

Aquesta distància queda reduïda en els trams que discorrin per zones urbanes per l’ORDRE 
FOM/2230/2005, de 6 de juliol que resol el següent: 

Primero. –En los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por 
zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, 
queda establecida la línea límite de edificación a una distancia de veinte metros de la 
arista exterior más próxima de la plataforma. 

Segundo. –Sin perjuicio de lo anterior, será posible asimismo reducir la distancia señalada en 
el apartado precedente en casos singulares siempre y cuando la reducción que se 
pretenda redunde en una mejora de la ordenación urbanística y no cause perjuicio a la 
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explotación ferroviaria, previa solicitud del interesado y tramitación del correspondiente 
expediente administrativo, que deberá en todo caso ser informado favorablemente por el 
administrador de la infraestructura ferroviaria correspondiente. 

Per una altra banda, el planejament vigent d’aplicació en l’àmbit és el Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú (que incorpora la correcció d'errades aprovades definitivament el 16 de març de 
2005 i publicades al DOGC el 27 de juliol de 2005). El Capítol Quart sobre el Sistema Ferroviari (clau C) 
en l’art. 85.3 diu el següent: 

3. Sense perjudici del previst per aquest Pla d'Ordenació, l'edificació en les zones de sòl urbà, es 
separarà, com a mínim vint metres (20 m.) del carril exterior de la via férrea més pròxima o aquella altra 
distància superior que vingui grafiada en els Plans. Malgrat això, no regirà aquesta limitació 
d'inedificabilitat quan entre els solars i la via del tren s'interposi un vial, en aquests casos l'edificació 
seguirà l'alineació existent front a aquest vial, malgrat es situï dintre de l'esmentada franja de vint 
metres. 
Aquesta proposta de reducció del límit de l’edificació no interfereix amb el punt 1.2 de l'acord de la 
ponència tècnica de la CUB del 17 de juny de 1992 respecte a la futura traça corregida del ferrocarril 
al sector de Santa Llúcia amb la previsió d'una franja de 10 m d'ample seguint una corba de radi de 
1.200 m. En aquest cas la traça corregida al·legaria la línia del ferrocarril cap al nord respecte de 
l'àmbit d'aquesta modificació puntual. 

Possibilitat de reducció del límit de l’edificació respecte a la línia ferroviària 

Conforme a la legislació vigent es proposa permetre pel polígon 2.2 de la UA 7 “La Cucanya”, la 
possibilitat de reducció del límit de l’edificació. Aquesta distància podrà ser reduïda, mitjançant el 
corresponent expedient de sol·licitud de reducció de la línia límit d'edificació, i sempre i quan, 
s'obtingui l'informe favorable al respecte per part d'ADIF. 

Aquesta proposta té un doble objectiu: millorar la integració del ferrocarril a les zones urbanes i fer 
viable la zona edificable hotelera, doncs si apliquéssim les distàncies que preveu la legislació, a efectes 
pràctics seria inviable materialitzar l'edificabilitat hotelera que estableix el planejament, degut a les 
afectacions que l’àmbit té per la línea del ferrocarril i la Llei de Costes. D’altra banda, la reducció de la 
distància de l’edificació té com a precedent a Vilanova i la Geltrú l’àmbit industrial de la “Pirelli”, el 
qual s’ha pres com a model a l’hora de establir la possibilitat de reducció. 

L’ús previst per a la futura edificació és hoteler i com es pot observar en el plànol de zonificació, 
s’interposa un vial entre l’edificació i el cantó del talús, tal i com l’art. 85.3 del PGO de Vilanova i la 
Geltrú determina. D’altra banda, el fet que la línia de ferrocarril discorri en “trinxera” al llarg del sector, 
permet que l’impacte acústic i visual sobre la futura edificació sigui mínim. 

Per tant, en base a la legislació vigent, així com als arguments i precedents descrits anteriorment, es 
proposa permetre la reducció del límit de l’edificació a l’àmbit de la present modificació puntual del 
PGO de Vilanova i la Geltrú, per a això prèviament s’haurà de tramitar el corresponent expedient de 
sol·licitud de reducció de la línia límit d'edificació, i obtenir l'informe favorable per part d'ADIF. 

2.4.3 Justificació de la formalització dels espais lliures. 

Per tal de preservar i garantir amb claredat la continuïtat del vial (Camí de Ronda) al llarg de la zona 
costanera vilanovina s’introdueixen uns canvis respecte del document per a l’aprovació inicial: 

1. ES MANTÉ EL LÍMIT SUD DE LA ZONA VERDA (CLAU F) AMB LA ZONA DE PROTECCIÓ (CLAU 20).  

La dimensió dels elements resultants assegura una clara continuïtat tant del Camí de Ronda com 
d’una interrelació amb l’espai verd resultant. És per això que s’ha realitzat el següent:  

ESTUDI PAISATGÍSTIC ZONES VERDES I CAMÍ DE RONDA 

OBJECTE DE L’ESTUDI 

L’objecte d’aquest estudi és la formalització de la transformació del verd resultant de la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la UA7, Racó de Santa 
Llúcia, polígons 2.1., Poble Pescador, i 2.2. La Cucanya. 
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La voluntat principal del projecte és la integració del verd amb el Camí de Ronda i també amb 
l’espai lliure de la parcel·la d’ús hoteler. 

Aquesta integració tant visual com física pretén diluir les fronteres entre privat i públic introduint un 
concepte d’utilització mixta de l’espai resultant.  La pròpia morfologia del terreny ens indicarà i 
matisarà amb canvis de nivell o petits aterrassaments, la pròpia utilització del sòl. 

L’estudi es fonamenta en el reconeixement del terreny utilitzant  com a elements projectuals murs 
de contenció  existents realitzats amb pedra de la zona i en la voluntat de continuïtat del Camí de 
Ronda que enllaçaria la platja dels Capellans i Sant Gervasi amb el Poble Pescador de Santa Llúcia, 
Platja Llarga i Ibersol. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Podem indicar diferents parts del propi projecte: 

a. Part entre el poble pescador i la proposta edificatòria 

b. Verd privat públic en la frontalitat de l’Hotel 

c. Camí de ronda i mur de pedra existent sobre les roques 

d. Continuïtat amb el terreny no urbanitzable i respecte a la caseta de pescadors 
 

a. Part entre el poble pescador i la proposta edificatòria 

 

Degut al fort desnivell, es proposa un espai verd disposat en diferents aterrassaments 
proposats com un balcó d’arribada al mar des de la urbanització que es desenvoluparà a 
l’altra banda del sistema ferroviari. 

1. Les visuals d’arribada des del pont proposat obtingudes des d’una nova direccionalitat, 
representen una voluntat clara d’unió visual amb el mar. 

2. Els diferents aterrassaments estan projectats per a ser utilitzats com un espai de meditació i 
relació sensorial amb el mar. 

El recorregut que salva els desnivells es conforma a base d’una combinació rampa – 
escala que conformen els murs d’aterrassament  del verd i que d’una forma gradual ens 
acosten  a les roques i al mar. 

La utilització de palmera canària, atzavares i margallons col·locats paral·lels a la façana 
lateral del bloc del Poble Pescador és per matisar el seu impacte visual. 
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3. S’ha tingut especial cura en l’entrega del camí de Ronda i el verd amb el Poble Pescador, 
adoptant les mesures ja existents en ell. 

4. Es proposa la continuïtat del verd en el lateral de la parcel·la hotelera. 

b. Verd privat públic en la frontalitat de l’Hotel 

 

Existeix una voluntat clara de continuïtat entre verd públic i privat en tot el recorregut frontal de 
la parcel·la hotelera, sols un desnivell en el propi terreny marcarà la diferencia entre el terreny 
públic i el privat. 

S’utilitzen palmeres canàries, atzavares i margallons com a elements vegetals que marcaran 
l’àmbit d’actuació. Es respecten murs de pedra existents i es conformen escales i rampes que 
permeten la utilització dels diferents nivells de terreny. Es projecta una glorieta (element molt 
utilitzat en l’arquitectura paisatgística catalana) en un punt on el mur agafa forma de mitja lluna, 
com a element simbòlic en el recorregut de vianants. 

c. Camí de ronda i mur de pedra existent sobre les roques 

El camí de ronda es col·loca sempre a partir de la part superior d’un mur de pedra existent 
sobre les roques actuals. Aquest camí, assentat sobre terrenys actuals que enllacen el Poble 
Pescador amb la Platja dels Capellans i de Sant Gervasi, i es proposa com un element 
paisatgístic de vital importància en una població amb voluntat de consolidació turística com 
es Vilanova i la Geltrú.  
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Les dimensions i el recorregut resten absolutament adaptats a la morfologia del terreny, 
mostrant-se divers en el seu recorregut i amb possibilitats de connectar-se  tant amb les 
roques com amb les diferents parts del verd amb les quals es va interaccionant. 

d. Continuïtat amb el terreny no urbanitzable i respecte a la caseta de pescadors 

 

Per tal d’assegurar la continuïtat d’aquest camí de ronda, el projecte incorpora un terreny de 
sòl no urbanitzable en el qual es marquen la forma que ha de assolir aquest camí, tot 
respectant una petita edificació existent. 

La implantació de palmeres canàries i el lligam amb les roques són elements recurrents en 
tota la intervenció i que ens asseguren la visió conjunta del projecte.  

2. ES CREA UNA ZONA VERDA FRONTISSA EN LA PART NORD DEL POLÍGON AMB DUES FINALITATS: 

1. Establir una barrera sònica vegetal al llarg de la línia ferria i un tipus físic d’acabament més 
orgànic respecte del vial, establint així un exemple a seguir en la part nord del conjunt de verd 
final.  Aquest acabament es proposa amb un combinació gradual d’elements verds: del vial es 
passa als elements vegetals (gespa i acàcies) mitjançant una zona de “via verde” on es 
provoca la transició entre l’asfalt i la gespa. Aquesta zona servirà d’aparcament, resultant una 
zona amb formes orgàniques (ondulades) que contrasten amb la linealitat del vial. 

2. La unió “de facto” es realitzarà al llarg del temps quan es transformin la successió de verds de les 
diferents Unitats d’Actuació i del Sistema Ferroviari.  La forma que es proposa seria un precedent 
en la formalització dels verds successius de la zona. 

 

P.G.O. Vilanova i la Geltrú 
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Proposta evolució dels diferents espais verds 

 

3. ES REDUEIX LA DIMENSIÓ DEL VIAL 

Secció transversal tipus entenent que serà suficient pel tràfec que en ell si produirà, creant una zona  
integradora amb el verd limítrofe a base d’un acabat de “via verde”. 

 

4. S’ACONSEGUEIX LA CESSIÓ DEL TERRENY DE LA MATEIXA PROPIETAT CLASSIFICAT DE SOL NO 
URBANITZABLE 

Per tal de garantir la continuïtat del Camí de Ronda tal com s’ha expressat en el punt 1. 

En funció de l’objectiu de la present modificació del PGO i la proposta d’ordenació resultant de la 
mateixa, malgrat es manté la superfície global dels espais lliures, part d’aquesta superfície es 
proposa disposar-la de forma diferent, així de les dues peces situades als extrems oest i est de 
l’àmbit, se’n disminueix l’amplada de la del costat oest disposant-ne la major superfície de forma 
longitudinal en tot el front de costa, i al llarg del límit amb la via fèrria. 

 

Davant de la possibilitat que hom pugui pensar que aquesta formalització pot fer perdre algun 
aspecte de funcionalitat de la zona verda del costat oest –funcionalitat ja molt condicionada pel 
seu fort desnivell-, s’ha considerat oportú de fer la cessió gratuïta a  l’ajuntament de la part de finca 
adjacent a la zona verda del costat est –sense desnivell apreciable – no compresa en l’àmbit de la 
UA 7 i qualificada de zona de protecció (clau 20) per tal que,  sense perdre la seva classificació i 
qualificació urbanística, pugui ser incorporada funcionalment a aquella com a espai lliure en part i 



MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

Text Refós 41 

 

per a poder facilitar l’execució del projecte d’intervenció del camí de ronda projectat per Costes 
de l’Estat (Projecte del camí de ronda de la Senda Costanera  entre la Platja dels Capellans i Santa 
Llúcia), aportant una franja de sòl entre la casa de la Gavina (de la mateixa propietat) i la via fèrria, 
que garanteix un traçat de connexió amb el passeig de ronda de Sant Gervasi més accessible. La 
cessió d’aquest espai d’una superfície global de 559,05 m²., es farà incloent la seva obra 
urbanitzadora, seguint els criteris del projecte d’urbanització per a la part de l’àmbit urbà, 
diferenciant la intervenció entre l’àrea funcionalment equiparable a espai lliure, de la destinada a 
camí de ronda, on prevaldran els criteris del projecte corresponent. 

Com a condició d’eficàcia d’aquesta modificació de planejament, la materialització de la cessió 
gratuïta d’aquest sòl exterior a l’àmbit de la Modificació del PGO, es farà conjuntament amb el 
tràmit d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització corresponent, que serà previ o simultani a 
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació del polígon 
2.2 La Cucanya, d’acord amb el previst a l’article 125.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). Així mateix la seva urbanització es farà 
simultàniament amb les obres d’urbanització de la vialitat i els espais lliures del mateix polígon 2.2, 
als efectes de poder-ne fer la recepció conjunta. 

 

2.4.4 Modificació i compliment del sistema urbanístic d’espais lliures (clau F) 
El PGO de Vilanova i la Geltrú, dins de l'àmbit de la present modificació, qualifica com sistemes 
urbanístics d’Espais Lliures (clau F) una superfície total de 3.673,50 m², dels quals 100,50 m² es troben al 
polígon 2.1 i 3.573,00 m² al polígon 2.2. 

Pel que fa a la zona verda del polígon 2.1 inclosa dins de l'àmbit de la modificació com a 
conseqüència del nou traçat de l'ampliació del pont, es trasllada del costat est del carrer al costat 
oest. Aquest canvi, si bé no suposa cap alteració de la funcionalitat d'aquests espais, si suposa (dins del 
polígon 2.1) una disminució de la superfície de 19,20 m², superfície que es trasllada dins del polígon 2.2. 

Respecte a l'ordenació dels espais lliures del polígon 2.2, s'organitzen principalment com una franja 
vinculada directament al passeig de ronda. Aquest espai de marcat caràcter lineal es remata en els 
seus extrems amb un eixamplament: en l'extrem est com a transició al sòl no urbanitzable i relacionat 
directament amb la plaça-rotonda, i en el costat oest com a espai que serveix de coixí entre el Poble 
Pescador i la zona hotelera i resol les visuals del carrer de l’Esparrall. 

 

 

Sistemes urbanístics d’Espais Lliures segons PGO vigent de Vilanova i la Geltrú 
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Sistemes urbanístics d’Espais Lliures segons proposta de modificació del PGO de Vilanova i la Geltrú 

En qualsevol cas com es mostra a continuació en el quadre comparatiu, dins de l'àmbit de la 
modificació, la superfície d'espais lliures segons la proposta de modificació puntual és superior a la 
superfície del planejament vigent en més d'un 5%. 

clau PGO vigent
PROPOSTA 

MODIFICACIÓ

3.673,50 m²sòl 3.883,30 m²sòl 209,80 m²sòl 

Espais lliures POL 2.1 100,50 m²sòl 81,30 m²sòl -19,20 m²sòl 

Espais lliures POL 2.2 3.573,00 m²sòl 3.802,00 m²sòl 229,00 m²sòl 

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

MODIFICACIÓ 
PUNTUAL vs PGO

F
 

2.4.5 Justificacions en relació a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes 
En primer lloc, cal dir que actualment, no és possible l'accés a la costa des de cap punt de l’àmbit, 
doncs els terrenys situats entre el domini públic marítim-terrestre i el pont d'accés a l'àmbit són de 
titularitat privada. 

En aquest sentit, la proposta d’ordenació de la present modificació assegurarà l'accés públic i gratuït 
al mar que en compliment de l'art. 28 de la Llei de Costes, i per tant preveu: 

1. Un vial públic de passeig de ronda d’uns 270 m. de longitud, paral·lel de forma contigua al 
domini públic marítim terrestre.  

2. Un altre vial públic de nova creació que connecta amb l'actual pont d'accés a l'àmbit, que 
dóna accés a aquest passeig de ronda per dos punts separats entre sí uns 160 m. El primer 
d'ells de forma exclusivament per a vianants a través de la zona verda i en el segon d'ells de 
forma també rodada a traves d'una plaça-rotonda. 

Aquest nou vial, a més inclourà una zona d'aparcament. 

També les condicions d'urbanització i ús del passeig de ronda (clau A-CBV) i de la zona verda (clau F), 
de la present modificació puntual, garantiran la servitud de trànsit corresponent a la franja de 6 metres 
a partir del límit interior de la ribera del mar que l'art. 27 de la Llei de Costes estableix. 
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2.5 COMPROMISOS DEL PROMOTOR 

Per tal d’assegurar una unitat de projecte pel que fa a la integració paisatgística  i funcional dels espais 
verds i del Camí de Ronda fins al límit de la propietat de la promotora de la present Modificació 
Puntual , i ates que finca que llinda amb la de la modificació es de la mateixa titularitat ( Finca 6305, 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú núm.2, Tom 1374, llibre 655, foli 86, inscripció 4a, 
referència cadastral  001821900CF96C0001ZW), s’assumeixen els següents compromisos: 

1. Cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 559,05 m2 de sòl exterior a l’àmbit de la 
Modificació del PGO, grafiat en els plànols adjunts número o.02a i o.02b de la Modificació Puntual, 
per a la seva incorporació al domini públic, per tal que pugui ser considerat funcionalment i 
“paisatgísticament” com a continuïtat de la zona verda de la U.A. i per a facilitar l’execució del 
camí de ronda. 
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2. La materialització de la cessió gratuïta d’aquest sòl exterior a l’àmbit de la Modificació del PGO, es 
farà conjuntament amb el tràmit d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització corresponent, 
que serà previ o simultani a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació del polígon 2.2 La Cucanya, d’acord amb el previst a l’article 125.5 del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

3. El projecte i l’execució de la  urbanització d’aquest sòl extern al polígon 2.2 La Cucanya, seguint els 
criteris del projecte d’urbanització d’aquest polígon i, en el seu cas, els criteris del Projecte del camí 
de ronda de la “Senda Costanera  entre la Platja dels Capellans i Santa Llúcia”. La seva execució es 
farà simultàniament amb les obres d’urbanització del polígon 2.2, als efectes de poder-ne fer la 
recepció conjunta. 

 

 
 

      
 

La proposta es fa a títol indicatiu i pendent d’aprovar els projectes respectius tant d’enjardinament 
com de Camí de Ronda. 

 

 Barcelona, març  2.016 

 
 
 
 
 
 

Òscar Valverde 

 
 
 
 
 
 

Eduardo Hernández Ordax 
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2.6 QUADRE RESUM I COMPARATIU PGO VS MODIFICACIÓ PUNTUAL 

 

clau SOSTRE màxim EDIF. NETA SOSTRE màxim EDIF. NETA SOSTRE màxim EDIF. NETA

12.500,00 m²sòl 100,00%  4.559,00 m²st  0,800 m²st/m²s 12.500,00 m²sòl 100,00%  4.559,00 m²st  1,077 m²st/m²s 0,00 m²sòl 0,00 m²st  0,277 m²st/m²s 

336,00 m²sòl 2,69%  369,30 m²sòl 2,95%  33,30 m²sòl 

336,00 m²sòl 2,69%  336,00 m²sòl 2,69%  0,00 m²sòl 

Espais lliures F 100,50 m²sòl 0,80%  81,30 m²sòl 0,65%  -19,20 m²sòl 

A 235,50 m²sòl 1,88%  

A-VPI 254,70 m²sòl 2,04%  

33,30 m²sòl 0,27%  33,30 m²sòl 

D'anterior ordenació volumétrica AOV 33,30 m²sòl 0,27%  33,30 m²sòl 

11.906,00 m²sòl 95,25%  4.559,00 m²st  0,800 m²st/m²s 12.073,00 m²sòl 96,58%  4.559,00 m²st  1,077 m²st/m²s 167,00 m²sòl 

6.207,00 m²sòl 49,66%  7.838,00 m²sòl 62,70%  1.631,00 m²sòl 

Espais lliures F 3.573,00 m²sòl 28,58%  3.802,00 m²sòl 30,42%  229,00 m²sòl 

A 2.634,00 m²sòl 21,07%  

A-VPI 2.158,00 m²sòl 17,26%  

A-CBV 1.640,00 m²sòl 13,12%  

A-VPI / C 238,00 m²sòl 1,90%  

5.699,00 m²sòl 45,59%  4.559,00 m²st  0,800 m²st/m²s 4.235,00 m²sòl 33,88%  4.559,00 m²st  1,077 m²st/m²s -1.464,00 m²sòl 0,00 m²st  0,277 m²st/m²s 

Hoteler HOT1 5.699,00 m²sòl 45,59%  4.559,00 m²st  0,800 m²st/m²s 4.235,00 m²sòl 33,88%  4.559,00 m²st  1,077 m²st/m²s -1.464,00 m²sòl 0,00 m²st  0,277 m²st/m²s 

258,00 m²sòl 2,06%  57,70 m²sòl 0,46%  -200,30 m²sòl 

Sistema Ferroviari C 258,00 m²sòl 2,06%  57,70 m²sòl 0,46%  -200,30 m²sòl 

PGO vigent
a l'àmbit de LA CUCANYA

PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGO
a l'àmbit de LA CUCANYA

MODIFICACIÓ PUNTUAL vs PGO
a l'àmbit de LA CUCANYA

SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE

1.402,00 m²sòl 

TOTAL àmbit Modificació Puntual

TOTAL Polígon 2.1

SISTEMES (Sòl públic)

Vialitat 19,20 m²sòl 

ZONES (Sòl privat)  

AJUSTOS

ZONES (Sòl privat)  

TOTAL Polígon 2.2

SISTEMES (Sòl públic)

Vialitat
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3. NORMATIVA 3 





NORMATIVA 
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article 1. Àmbit i objecte de la Modificació Puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la 
UA7, Racó de Santa Llúcia, polígons 2.1, Poble Pescador, i 2.2, La Cucanya. 

1. Àmbit:  
La present modificació puntual es situa al Racó de Santa Llúcia, a l’extrem de ponent al terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú, entre el nucli urbà d’aquesta població i de la veïna Cubelles. Queda 
limitat pel Nord per la carretera C-31, per on es produeix el seu accés, i pel sud per la línia marítima. La 
línia del ferrocarril travessa el sector paral·lelament a la costa subdividint l’àmbit en dues parts. 
L’àmbit de la modificació inclou els terrenys assenyalats als plànols (veure Plànol i.03 Topogràfic: Àmbit 
de la modificació) i es correspon amb una petita part del polígon 2.1 i la totalitat del polígon 2.2, de la 
UA7 de Santa Llúcia. 

2. Objecte: 
Els objectius i criteris de la proposta de modificació estan dirigits a resoldre les següents problemàtiques 
a l’àmbit de referència: 

- Millorar els problemes d'accés i mobilitat. 

- Aconseguir una major connexió i relació entre el vial d'accés rodat i el de ronda, així com entre 
les diferents peces de la zona verda. 

- Reordenar la forma i col·locació de la zona hotelera para un millor encaix de les condicions 
d’edificació i afavorir la integració en l'entorn. 

Per aconseguir aquests objectius la modificació puntual consisteix fonamentalment en: 

- Ajustos en la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA7 Santa Llúcia. De forma coherent amb 
la realitat física existent i la proposta d’ordenació, es proposa introduir uns petits ajustos i 
precisions en la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA7. 

- Modificar l'ordenació del polígon 2.2 i una petita part del polígon 2.1 de la UA7 Santa Llúcia, 
per tal de millorar l'accés i mobilitat a l'àmbit, així com fer factibles les condicions d'edificació 
de la zona hotelera. 

- Modificar la normativa de la clau hotelera amb l'objectiu de permetre la implantació de 
l’edificació de la zona hotelera amb unes condicions d’integració amb l’entorn i  adaptació 
topogràfica més favorables. 

- No es modifiquen els paràmetres urbanístics fonamentals: les cessions de sòl públic augmenten 
lleugerament, mentre que els usos i el sostre màxim permès es mantenen. 

article 2. Contingut de la Modificació Puntual 

La present Modificació Puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú, està integrada pels següents 
documents: 

MODIFICACIÓ PUNTUAL: 
- MEMÒRIA INFORMATIVA 
- MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
- NORMATIVA 
- ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
- SISTEMA D’ACTUACIÓ I PLA D’ETAPES 
- AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
- PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
- PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

ANNEX I: 
- DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’ART. 98 DEL DL 1/2010: MODIFICACIÓ 

DE SISTEMES D’ESPAIS LLIURES 
ANNEX II: 

- ESTUDI PAISATGÍSTIC 
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article 3. Interpretació de les Normes Urbanístiques 

Les presents Normes Urbanístiques juntament amb els plànols d’ordenació constitueixen el cos normatiu 
específic de la present modificació. En allò no previst per aquestes normes s’estarà a les 
determinacions que estableix la normativa d'aplicació de rang superior i/o sectorial, i en particular: 

 Pla d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament per la Comissió 
d’urbanisme el 25 de Juliol de 2001, i publicat al DOGC el 02/08/2001, (actualitzat pel document 
refós de 16 de març de 2005, que incorpora les modificacions puntuals i correcció d’errades i 
publicat al DOGC el 27/07/2005). 

 Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. 
 RD 1471/1989, de 1 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y 

ejecución de la Ley de Costas. 
 Ley del Sector Ferroviario 39/2003, de 17 de novembre. 

 RD 2387/2004, de 30 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario 

article 4. Vigència 

La vigència d’aquesta modificació puntual s’inicia el mateix dia de la publicació de l’acord de la seva 
aprovació definitiva i de les seves normes reguladores al DOGC i mantindrà la seva vigència mentre no 
es produeixi la seva modificació o revisió. 

article 5. El sistema ferroviari i les limitacions a la propietat 

1. El sistema ferroviari. 
La present modificació no canvia la definició ni condicions relatives al sistema ferroviari que el PGO 
de Vilanova i la Geltrú estableix. Tan sols precisa en l'àmbit que és objecte de la present modificació 
les condicions particulars relatives a aquest sistema general. 

2. Limitacions a la propietat. 
D'acord amb la Llei del Sector ferroviari s'estableixen les següents limitacions a la propietat dins de 
l'àmbit del polígon 2.2 de la present modificació puntual: zona de domini públic, zona de protecció 
i línia límit de l'edificació: 

A. Zona de domini públic. 

Comprenen la zona de domini públic els terrenys ocupats per les línies ferroviàries que formin 
part de la Xarxa Ferroviària d'Interès General i una franja de terreny de 5 metres a cada costat 
de la plataforma, mesura en horitzontal i perpendicularment a l'eix de la mateixa, des de l'aresta 
exterior de l’explanació. 

L'aresta exterior de l’explanació és la intersecció del talús del desmunti, del terraplè o, si escau, 
dels murs de sosteniment confrontants amb el terreny natural. 

En els casos especials de ponts, viaductes, estructures o obres similars, es podran fixar com a 
arestes exteriors de l’explanació les línies de projecció vertical de la vora de les obres sobre el 
terreny, sent, en tot cas, de domini públic el terreny comprès entre les referides línies. 

En els túnels, la determinació de la zona de domini públic s'estendrà a la superfície dels terrenys 
necessaris per assegurar la conservació i el manteniment de l'obra, d'acord amb les 
característiques geotècniques del terreny, la seva altura sobre aquells i la disposició dels seus 
elements, prenent en compte circumstàncies tals com la seva ventilació i els seus accessos. 

B. Zona de protecció. 

La zona de protecció de les línies ferroviàries consisteix en una franja de terreny a cada costat 
de les mateixes delimitada, interiorment, per la zona de domini públic definida en el punt 
anterior i, exteriorment, per la línia paral·lela situada a 8 metres de les arestes exteriors de 
l’explanació. 
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C. Límit d'edificació. 

A banda i banda de les línies ferroviàries que formin part de la Xarxa Ferroviària d'Interès General 
s'estableix la línia límit d'edificació, des de la qual fins a la línia ferroviària queda prohibit 
qualsevol tipus d'obra de construcció, reconstrucció o ampliació, a excepció de les quals 
resultessin imprescindibles per a la conservació i manteniment de les edificacions existents en el 
moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Igualment, queda prohibit l'establiment de noves 
línies elèctriques d'alta tensió dins de la superfície afectada per la línia límit d'edificació. 

La línia límit d'edificació se situa a 20 metres de l'aresta exterior més propera de la plataforma, 
mesurats horitzontalment a partir de l'esmentada aresta. 

Podrà determinar-se una distància inferior a la prevista en el paràgraf anterior per a la línia límit 
d'edificació, mitjançant el corresponent expedient de sol·licitud de reducció de la línia límit 
d'edificació, i sempre i quan, s'obtingui l'informe favorable al respecte per part d'ADIF. 

En aquests terrenys que queden dins de la Zona de Domini Públic, de la Zona de Protecció i de la Línia 
Límit d'Edificació, s'ha de complir amb el següent: 

- Requerir a les zones de domini públic i de protecció, per executar qualsevol tipus d'obres o 
instal·lacions fixes o provisionals, canviar la destinació de les mateixes o el tipus d'activitat, i 
plantar o talar arbres, la prèvia autorització de l'Administrador D'infraestructures Ferroviàries 
(ADIF), sense perjudici de les competències d'altres Administracions.  

- Prohibir a banda i banda de la línia ferroviària, en els terrenys situats fins a la línia límit 
d'edificació, qualsevol tipus d'obra d'edificació, reconstrucció o ampliació, a excepció de les 
quals resultin necessàries per a la conservació i manteniment de les edificacions existents, pel 
que també es requerirà la prèvia autorització de l'ADIF. 

article 6. Modificació del plànol 2D de la sèrie C del PGO 

Es modifica parcialment el plànol 2D de la sèrie C de Reglamentació detallada dels sòls urbà i 
urbanitzable a l’àmbit delimitat per la present modificació puntual, en els quals regirà en aquest àmbit 
el plànol d'ordenació O.02 ZONIFICACIÓ, de la present modificació. 

article 7. Modificació de l’art. 73 Tipus de vies de les Normes Urbanístiques del PGO de la Vilanova i 
la Geltrú. 

S'afegeix un apartat d) a l'art. 73 Tipus de vies, amb el següent redactat: 

d) Dins de les vies secundàries que constitueixen el conjunt de l'entramat urbà, es defineixen les 
següents subclaus: 

Clau A-CBV: Vial de bicicletes i vianants. Són vials d'ús exclusiu per vianants i bicicletes. Sota 
condicions particulars regulades, es permetrà el pas puntual d’altres vehicles autoritzats. 

Clau A-VPI: Vial de prioritat invertida. Són vials de pacificació del trànsit rodat, en els quals 
s'estableix la prioritat de pas de vianants i vehicles no motoritzats sobre els vehicles motoritzats, 
tant en sentit longitudinal com transversal. 

Clau A-VPI / C: (clau doble) superposició del sistema viari i ferroviari. Es correspon amb la 
superposició del vial de prioritat invertida (clau A-VPI) que creua a diferent nivell el domini 
públic ferroviari (clau C) 

article 8. Modificació de l’art. 79 Condicions de la vialitat complementària de les Normes 
Urbanístiques del PGO de Vilanova i la Geltrú 

S'afegeix un apartat 4 a l'art. 79 Condicions de la vialitat complementària, amb el següent redactat: 

4. En el cas d'aquells vials que es trobin dins, o formin part de la franja de 6 m. de servitud de trànsit, 
les seves condicions d'ordenació, urbanització i ús, hauran de garantir el pas de vianants i 
vehicles de vigilància i salvament en compliment de l'art. 27 de la Llei de Costes, així com 
quedar permanentment expedits per permetre aquest pas. 
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article 9. Modificació de l’art. 97 Condicions dels espais lliures de les Normes Urbanístiques del PGO 
de Vilanova i la Geltrú. 

S'afegeix un punt 4 a l'art. 97 Condicions dels espais lliures, amb el següent redactat: 

4. En el cas d'aquells espais lliures (excepte espais especialment protegits) que es trobin dins de la 
franja de 6 m. de servitud de trànsit, les seves condicions d'ordenació, urbanització i ús, hauran 
de garantir el pas de vianants i vehicles de vigilància i salvament en compliment de l'art. 27 de la 
Llei de Costas, així com quedar permanentment expedits per permetre aquest pas. 

article 10. Modificació del punt 5 de l’art. 169 bis Unitats d’Actuació de les Normes Urbanístiques del 
PGO de Vilanova i la Geltrú. 

Es modifica el punt 5 de l’art. 169 bis. Unitats d’actuació del capítol 10è de les Normes Urbanístiques, el 
qual queda com segueix: 

5. El sector de Santa Llúcia es regirà per les determinacions dels plànols 2D i 3D de la sèrie C, 
parcialment modificats pel plànol O.02 ZONIFICACIÓ de la modificació puntual a l’àmbit de La 
Cucanya, i per les Ordenances del Pla Especial del sector aprovades provisionalment, les quals 
s’adjunten a l’Annex 4 de les presents NNUU. Amb l’excepció del polígon 2.2, que es regirà per les 
determinacions del nou art. 169 bis(1), i pels plànols d'ordenació que s'adjunten a la modificació 
puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de La Cucanya. 

S’adjunta quadre-resum dels paràmetres reguladors de l’edificació en les diferents zones.  

Zones Tipus 
d’ordenació 

Sup. 
Mínima 

parcel·la 

Long. 
Mínima 
façana 

Índex 
d’edif. 

Ocupació 
Màxima 

Distàncies mínimes a 
límits de parcel·la 

Alçada 
reg. 
Màx. 

Nº màxim 
plantes 

Nº màxim 
Hab./parc 

     Edif. 
Pral. 

Edif. 
Aux. 

Front Lat. Fons    

EAU 

Edificació 

Aïllada 

Unifamiliar 

 
Edificació 

Aïllada 

 
500 m² 

 
15 m 

 
0,40 

m²st/m²sòl 

 
 

30% 

 
7% 

màx. 
40 m² 

 
 

5 m 

 
 

3 m 

 
 

3 m 

 
10,30 m 

(*) 

 
PB+2P 

(*) 

 
 

1 

E. Ap 

Edificació 

Apariada 

Edificació 
Aïllada 

 
400 m² 

 
14 m 

 
0,50 

m²st/m²sòl 

 
30% 

 
--- 

 
5 m 

 
3 m 
0 m 

 
3 m 

 
8,50 m 

 
PB+2P (*) 
(2ªP: 50%) 

Sup parc 
(m²)/400 

m² 

E. Ap 

Edificació 

Arrenglerad
a 

Edificació 
Aïllada 

 
500 m² 

 
18 m 

 
0,60 

m²st/m²sòl 

 
30% 

5% 
màx. 
60 m² 

    
10,30 m 

(*) 

 
PB+2P 

(*) 

Sup parc 
(m²)/250 

m² 

A.O.V. 

D’Anterior 

Ordenació 

Volumètrica 

 
Volumetria 
Específica 

 
(Els paràmetres reguladors de l’edificació són els corresponents a la zona “ciutat jardí semiintensiva”, definitis a 

l’anterior Pla Parcial “Racó de Santa Llúcia”). 

H. 

Hotelera 
Volumetria 
Específica 

 
3.000 m² 

 
50 m 

0,80 
m²st/m²sòl 

 
30% 

 
--- 

 
5 m 

 
5 m 

 
5 m 

 
10,30 m 

 
PB+2P 

 
------- 

HOT1 
Hotelera 

Volumetria 
Específica 

Parcel·la única 
(indivisible) 

1,077 
m²st/m²sòl 

(**)  
------- 

Co 

Comercial 
Volumetria 
Específica 

 
2.000 m² 

 
40 m 

0,50 
m²st/m²sòl 

 
30% 

 
--- 

 
5 m 

 
5 m 

 
5 m 

 
10,30 m 

 
PB+2P 

 
------- 

Ca 

Camping 
--------- --------- --------- --------- 5% --- 6 m 5 m 5 m 6 m PB+1 --------- 

(**) Segon plànol O.04 Condicions d’edificació (clau HOT1) de la MPPGO de l’àmbit de la UA7 polígons 2.1 i 2.2 “La Cucanya”. 

article 11. Creació d’un nou art. 169 bis(1) a les Normes Urbanístiques del PGO de Vilanova i la 
Geltrú. 

Es crea un nou article 169 bis(1) el qual queda com segueix:  
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Article 169 bis(1). Unitat d’Actuació UA7. El Racó de Santa LLùcia, Polígon 2.2 

1. Àmbit: 

Comprèn l’extrem de llevant de la franja situada per sota de la via del ferrocarril a partir del pont 
d’accés sobre el ferrocarril (incloent el propi pont) amb una superfície total de 12.073,00 m². 

2. Condicions del polígon 2.2: 

El polígon 2.2 es regirà per les determinacions del plànols d’ordenació O.1, O.2 i O.5 de la MPPGO 
de l’àmbit de la UA7 polígons 2.1 i 2.2 “La Cucanya”; segons el següent quadre resum: 

clau SOSTRE màxim EDIF. NETA

12.073,00 m²sòl 96,58%  4.559,00 m²st  1,077 m²st/m²s

7.838,00 m²sòl 62,70%  

Espais lliures F 3.802,00 m²sòl 30,42%  

A-VPI 2.158,00 m²sòl 17,26%  

A-CBV 1.640,00 m²sòl 13,12%  

A-VPI / C 238,00 m²sòl 1,90%  

4.235,00 m²sòl 33,88%  4.559,00 m²st  1,077 m²st/m²s

Hoteler HOT1 4.235,00 m²sòl 33,88%  4.559,00 m²sòl 1,077 m²st/m²s

SUPERFICIE

ZONES (Sòl privat)  

TOTAL Polígon 2.2

SISTEMES (Sòl públic)

Vialitat

 
 

3. Cessions i condicions de gestió i execució del polígon: 

- Ajustos i precisió de límits: Els límits del polígon, així com de les zones i sistemes es podran precisar a 
través dels corresponents documents del projecte de reparcel·lació i/o projecte d’urbanització, 
sempre i quan siguin degudament justificades i no suposin modificacions superiors al 3 % respecte 
de la superfície establerta al punt 2. 

Aquests ajustos en cap cas podran suposar un increment de l'aprofitament urbanístic, ni una 
disminució de la superfície dels sistemes de sòl públic. 

- En qualsevol cas s'hauran de tenir en compte la Llei del Sector Ferroviari (Llei 39/2003 de 17 de 
novembre) i el seu Reglament (RD 2387/2004 de 30 de desembre), en relació a les limitacions de la 
propietat a la zona de domini públic, a la zona de protecció i en la línia límit de l'edificació. 

- Cessió obligatòria del sòl destinat a sistemes. 

- Cessió obligatòria i lliure càrregues del 10% de l’aprofitament del polígon, que serà substituïda per 
indemnització en metàl·lic, d’acord amb la legislació vigent, per tractar-se d’una parcel·la 
resultant única indivisible. 

- Sistema de gestió del polígon: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

- El polígon haurà de contribuir proporcionalment al reforç i ampliació de les infraestructures 
necessàries pel conjunt del Sector de Santa Llúcia, amb independència de les seves càrregues 
pròpies d'urbanització. 

4. Condicions de parcel·lació i edificació de la clau HOT1: 

A. Definicions d’aplicació a la clau HOT1: 

- Planta baixa: Es defineix la planta baixa segons l'exposat en l'art. 51.1 apartat b) de les 
normes urbanístiques del PGO de Vilanova i la Geltrú; el qual es transcriu literalment a 
continuació: 

(...) 
b) En la resta de tipus l'ordenació serà "planta baixa" la primera planta per 

sobre de la planta soterrani, real o possible, segons la definició donada per 
aquestes Normes. 
(...) 
 



TEXT REFÓS de la MODIFICACIÓ  PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ  DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ÀMBIT DE LA UA7, 
RACÓ DE SANTA LLÚCIA, POLÍGONS 2.1, POBLE PESCADOR, I 2.2, LA CUCANYA 

          

54  

 

- Planta soterrani: Es defineix la planta soterrani segons l'exposat en l'art. 52.1 apartat b) de les 
normes urbanístiques del PGO de Vilanova i la Geltrú; el qual es transcriu literalment a 
continuació: 

(...) 
c) En la resta de tipus d'ordenació tindrà la consideració de planta soterrani, la 

que tingui el sostre a menys d’un metre per sobre del nivell del sòl exterior 
definitiu. La part de planta semi soterrada, el sostre de la qual sobresurti més 
d’un metre per sobre d’aquest nivell, tindrà en tota aquesta part la 
consideració de planta baixa.  S’entén com a “sòl exterior definitiu” el pla 
ideal o superfície reglada que uneixi les rasants dels vials oposats que 
configuren l’illa on la parcel·la està situada. Aquestes rasants com a 
generatrius de tal superfície ideal de referència es prendran a la línia oficial 
de vial o a falta d’aquest la rasant de la línia de límit de planejament. 
(...) 

- Gàlib: És el volum màxim en el que quedarà inclosa el total de l’edificació. Aquest volum 
màxim queda definit en el plànol o.04 Condicions d’edificació mitjançant un límit màxim en 
planta i, un límit màxim en alçada el qual queda establert en funció de les cotes 
topogràfiques de referència. 

El gàlib establert en planta limita tant l’edificació per sobre de la rasant com per sota de la 
rasant. Per sobre del gàlib en alçada només podran sobresortir elements de les instal·lacions 
en raó de la seva eficiència, i sempre integrades arquitectònicament en el projecte 
d’edificació. 

- Cotes de referència: Són cotes topogràfiques que fixen en altura alguns punts de la rasant 
del perímetre de la parcel·la. Aquestes queden establertes en el plànol o.04 Condicions 
d’edificació. 

- Sostre màxim: És la superfície màxima de sostre edificable en metres quadrats (m²) que pot 
assolir l'edificació. Comptabilitzarà a tals efectes d’edificabilitat màxima totes les plantes 
construïdes per sobre de la planta que tingui la consideració de planta baixa (inclosa la 
planta baixa). La superfície de sostre situada per sota de la planta baixa no és computable a 
efectes del càlcul d'edificabilitat, tot i que s'estableix també un sostre màxim. 

B. Paràmetres: 

- Tipus d’ordenació: Volumetria específica. 

- Parcel·la mínima: Parcel·la única (indivisible) 

- Índex d’edificabilitat neta màxima: 1,077 m²st/m²s 

- Sostre màxim sota rasant: 45% del sostre màxim possible sobre rasant. 

- Ocupació i volum màxim: segons gàlibs màxims del volum i cotes de referència (veure plànol 
O.04 Condicions d'edificació). 

- Nombre màxim de plantes: PB+2 

- Usos: tots els establerts pel PGO per a la clau hotelera i de restauració. 

C. Altres condicions: 

- Atès que la parcel·la hotelera es troba dins de la zona d'influència, i parcialment dins de la 
zona de servitud de protecció costanera, s'observarà amb especial atenció el compliment 
de la Llei 22/1988 de Costes i el seu Reglament. 

- Sense perjudici del compliment d'altres determinacions que la Llei de Costes disposés, 
específicament en la part de la parcel·la que es troba dins de la zona de servitud de 
protecció dels 20 m., s'hauran de complir les condicions d'ús i ocupació que els articles 23, 24 
i 25, així com la disposició transitòria tercera de la Llei de Costes estableixi en relació a 
aquesta franja de servitud. 

- Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de nous 
edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, caldrà que 
aquests projectes compleixin amb el que estableix l'Ordenança tipus sobre estalvi d'aigua de 
la Diputació de Barcelona, sense perjudici de altres normatives que siguin d’aplicació. 
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- Les edificacions projectades a la zona de protecció del ferrocarril, hauran d'aportar 
obligatòriament un estudi de sorolls i vibracions prèviament a la concessió de la llicència 
d'edificació. 

5. Condicions d’urbanització: 

A. Condicions generals: 

- El disseny de la zona verda haurà: 

• d’emprar vegetació adequada pel clima mediterrani i les condicions de primera línea 
de mar 

• d'integrar-se amb el camí de ronda (clau A-CBV), difuminant els límits físics entre tots dos, 
igual que la seva trobada amb la “rotonda”, la qual tindrà un tractament i definició de 
“plaça” i no pas de rotonda viària.  

• El límit entre els espais lliures (clau F) i el espai no edificat privat de la zona hotelera (Clau 
HOT1) estarà definit per un element físic, que el projecte d’urbanització haurà de 
concretar les seves característiques. 

- El sistema de recollida d’escombraries i residus haurà d’estar integrat en el solar hoteler, bé en 
les tanques, o bé en l’edifici. 

- En el cas que sigui necessària la ubicació dins de l'àmbit d'una estació transformadora haurà 
d’estar integrada en el solar hoteler, bé en les tanques, bé en l’edifici. 

- Atès que es preveu l’execució d’una part del sistema d’espais lliures extern al polígon 
d’actuació en el règim de sòl no urbanitzable, cal sotmetre el projecte d’urbanització al 
corresponent informe de l’OTAA, i supeditar la seva aprovació als requeriments de caràcter 
ambiental que se’n puguin derivar. 

B. En relació a la Llei de Costes: 

- El projecte d'urbanització, en tot allò que li sigui aplicable, haurà de justificar el compliment 
de la Llei de Costes així com el seu Reglament. 

I en aquest sentit recordar que, qualsevol actuació a fer en la zona de Domini Públic 
Maritimoterrestre, requerirà la corresponent autorització o concessió, mentre que les 
actuacions en zona de servitud de protecció hauran d’obtenir autorització pertinent del 
Servei de Costes. 

- El projecte d'urbanització haurà de preveure en el vial d'accés a l’àmbit (clau A-VPI) una 
franja d'aparcament paral·lela a la via del ferrocarril, així com la seva correcta urbanització. 

- El disseny i condicions d'urbanització de la totalitat del vial de ronda (clau A-CBV), com de les 
diferents àrees d'espais lliures (clau F) que es trobin dins de la franja de 6 m. de servitud de 
trànsit; tindran les mateixes condicions de disseny, acabat i/o tractament i, hauran de 
permetre el pas de vianants i de vehicles de vigilància i salvament. 

- La zona verda en el seu extrem oest (clau F), en prolongació amb el pont i accés a l'àmbit, 
haurà de permetre el pas de vianants connectant l’inici del vial de prioritat invertida (clau A-
VPI) amb el camí de ronda (clau A-CBV), en aquest punt. 

- Tots els accessos al mar que es trobin dins de l'àmbit seran senyalitzats i oberts a l'ús públic a 
la seva finalització. 

C. En relació al sanejament: 

- La nova xarxa de sanejament haurà de ser de tipus separatiu. La xarxa de pluvials haurà de 
disposar d’un depòsit de captació de la primera fracció de pluja que contempli els elements 
adients per a la retenció de flotants, sòlids arrossegats i lixiviats urbans, així com el 
corresponent brocal de sortida amb les estructures necessàries de transició, dissipació 
d’energia i protecció de marges i llera per a no ocasionar afeccions sobre els terrenys de DPH 
ni a tercers. 

D. En relació a la línia de ferrocarril: 

- Les obres d'urbanització del vial projectat paral·lel al traçat ferroviari amb part en zona de 
domini públic ferroviari, haurà de tenir, prèvia sol·licitud, autorització expressa de 
l'administrador d'infraestructures ferroviàries (de conformitat amb l’art. 25.2 paràgraf segon 
del Reial decret 2387/2004). 
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- El projecte d'urbanització haurà de quantificar finalment i exactament l'ocupació i afectació 
sobre els terrenys de domini públic del ferrocarril, els quals es regularan mitjançant Concessió 
Administrativa conforme a la Llei 39/2003 i segons el previst en l’art. 75.1. Ordre FOM 898/2005. 

- Tenint en compte que les edificacions previstes a la zona confrontant amb el Sistema General 
Ferroviari són de caràcter residencial (hoteler), i que conforme a la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, de Soroll, lligat a les infraestructures ferroviàries hi ha una franja afectada per una 
servitud acústica; el projecte d’urbanització haurà justificar i establir les mesures correctores 
necessàries per garantir els nivells de qualitat acústica que siguin aplicable. 

- En aquest sentit, la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari, en el seu Capítol 11, 
Article 15, Apartat 1, estableix que: "Qualssevol obres que es duguin a terme a la zona de 
domini públic i a la zona de protecció i que tinguin per finalitat salvaguardar paisatges o 
construccions o limitar el soroll que provoca el trànsit per les línies ferroviàries seran costejades 
pels promotors de les mateixes". 

E. Urbanització dels terrenys de cessió en sòl no urbanitzable 

Amb l'objectiu de donar la màxima continuïtat possible al camí de ronda, el projecte 
d'urbanització del polígon 2.2 de la UA 7 incorporarà les obres d'urbanització corresponents al 
terreny adjacent situat en sòl no urbanitzable en l'extrem nord-est de l'àmbit en prolongació del 
vial de ronda. Els costos d'urbanització serà a càrrec del polígon 2.2 de la UA 7. 

6. Conservació de l’urbanització: 

Donades les condicions “perifèriques” d'emplaçament del polígon respecte al teixit urbà, així com 
de comptar amb una única parcel·la indivisible corresponent a la zona hotelera, i d'acord amb l'art. 
68.7 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, s'estableix que: 

- La persona o persones propietàries tenen l'obligació de conservar les obres d'urbanització, 
agrupades legalment com a junta de conservació,  

- Aquesta obligació s’estableix per un termini inicial màxim de cinc anys a partir de la recepció 
total o parcial de les obres d'urbanització, termini que únicament serà prorrogable, per acord 
municipal, per un període màxim de cinc anys més, si a la seva finalització no s'ha arribat al 
grau de consolidació de l'edificació en dues terceres parts. 

7. Altres compromisos del promotor: 

Per tal d’assegurar una unitat de projecte pel que fa a la integració paisatgística  i funcional dels 
espais verds i del Camí de Ronda fins al límit de la propietat de la promotora de la present 
Modificació Puntual , i ates que finca que llinda amb la de la modificació és de la mateixa titularitat 
( Finca 6305, Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú núm.2, Tom 1374, llibre 655, foli 86, 
inscripció 4a, referència cadastral 001821900CF96C0001ZW), s’assumeixen els següents 
compromisos: 

1. Cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 559,05 m2 de sòl exterior a l’àmbit de la 
Modificació del PGO, grafiat en els plànols adjunts número o.02a i o.02b de la Modificació 
Puntual, per a la seva incorporació al domini públic, per tal que pugui ser considerat 
funcionalment i “paisatgísticament” com a continuïtat de la zona verda del polígon, així com la 
per a facilitar l’execució del camí de ronda. 

2. La materialització de la cessió gratuïta d’aquest sòl exterior a l’àmbit de la Modificació del PGO, 
es farà conjuntament amb el tràmit d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització 
corresponent, que serà previ o simultani a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació 
del polígon 2.2 La Cucanya en la modalitat de compensació bàsica, d’acord amb el previst a 
l’article 125.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol). 

3. El projecte i l’execució de la  urbanització d’aquest sòl extern al polígon 2.2 La Cucanya, seguirà 
els criteris del projecte d’urbanització d’aquest polígon i, en el seu cas, els criteris del Projecte del 
camí de ronda de la “Senda Costanera  entre la Platja dels Capellans i Santa Llúcia”. La seva 
execució es farà simultàniament amb les obres d’urbanització del polígon 2.2, als efectes de 
poder-ne fer la recepció conjunta. 
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L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, que regula les determinacions i la documentació de les modificacions dels instruments de 
planejament urbanístic, estableix: 

“Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació 
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. (...) També s'ha 
d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho 
estableixi la legislació vigent.” 

Segons disposa l’art. 71 del mateix Decret 305/2006:  

“La documentació del pla d'ordenació urbanística municipal ha d'incloure un estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determina la legislació 
sobre mobilitat.” 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada, estableix en 
l’art. 3.1 relatiu a l’àmbit d’aplicació, el següent: 

“Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document 
independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents: 
Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 
Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable 
Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la 
implantació de nous usos o activitats.” 

El present document de modificació puntual de planejament general no es troba en cap dels supòsits 
esmentats, atès que la present modificació no comporta una nova classificació del sòl urbà o 
urbanitzable o, la implantació de nous usos o activitats. 

En qualsevol cas, la nova ordenació que es proposa a l’àmbit de La Cucanya, suposarà una millora de 
la mobilitat tal i com es detalla a continuació. 

4.1 JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA DE LA MOBILITAT A L’ÀMBIT DE “LA CUCANYA” COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ  

D'acord amb els criteris i objectius de la proposta de modificació, la nova ordenació del polígon 2.2 de 
l’Unitat d'Actuació 7 Santa Llúcia suposa una millora en la mobilitat de l'àmbit en relació als següents 
elements que componen l'estructura viària: 

1. Millora de les condicions d'accés a través del pont: 

L'accés tant al Poble Pescador com al restaurant La Cucanya, es fa únicament a través del pont 
sobre la línia del ferrocarril Vilanova-Sant Vicenç de Calders, a la prolongació del carrer de 
l’Esparrall, a l'altura del seu encreuament amb l'Avinguda de l’Aiguadolç. Aquest pont d’uns 5,00 m 
d’amplada “xoca” en direcció sud contra la primera de les edificacions del Poble Pescador 
dividint-se en dues direccions: cap a l'oest el Poble Pescador i a l'est el restaurant La Cucanya 
(polígon 2.2). 

En aquest sentit, la modificació de la directriu i l'ampliació de la secció del pont exclusivament en el 
seu costat est, permet al mateix temps: desafectar la punta d’una edificació existent del Poble 
Pescador i, resoldre “l’estrangulament” que actualment es produeix a la sortida del pont en direcció 
sud, facilitant el gir de cotxes i vehicles de grans dimensions (autobusos, camions, etc..). 

2. Prolongació del traçat del vial d'accés i finalització en rotonda: 

L'ordenació del PGO vigent, tracta mitjançant l'eixamplament del vial d'accés al polígon 2.2 
resoldre l'accessibilitat a l'àmbit. Evidentment, aquesta solució és tan precària que no es resolen 
aspectes bàsics com són: 

- Les condicions d'accessibilitat dels serveis de protecció civil (bombers). 
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- La mobilitat, circulació i girs d'autobusos i altres vehicles de grans dimensions que 
pretenguin accedir a les instal·lacions de l'hotel. 

- No es resol la connexió entre el vial d'accés i el vial de ronda, aquesta només és “possible” 
a través de la zona verda. 

La proposta de modificació planteja, no 
obstant això, un vial paral·lel al llarg de la 
línia ferroviària que desemboca en una 
rotonda-plaça que connecta amb el vial 
de ronda. Aquesta alternativa resol les 
deficiències del planejament vigent, 
permetent fer correctament els girs de 
sortida de l'àmbit, complir amb les 
condicions d'accessibilitat dels serveis 
d'emergència, i connectar el vial d'accés 
rodat amb el vial de ronda que discorre 
paral·lel a la franja costanera. 

D'altra banda, la secció del vial proposat 
de 11,00 metres d’amplada mitja, permet 
la col·locació d'una franja d'aparcament 
al costat de la via del tren. 

3. Integració del vial de ronda dins de la 
xarxa de carrils bici. 

El fet que el vial d'accés rodat i el vial de 
ronda quedin connectats a través de la 
rotonda-plaça, suposa que el carril bici que 
incorporarà el vial de ronda pugui tenir una 
millor integració a la xarxa ciclista que el 
Pla Especial de la Bicicleta fa pel municipi. 

4. Es garanteixen les condicions de servitud 
de trànsit i accés al mar de la Llei de Costes 

L’ordenació de la vialitat assegura l'ús 
públic del domini públic marítim-terrestre i 
el compliment de les servituds legals de la 
Llei de Costes, així com el pas per a 
vianants i vehicles de vigilància i salvament. 
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5.1 EL SISTEMA D’ACTUACIÓ 

La present modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit del Racó de Santa Llúcia, no 
modifica el sistema d’actuació, que en el cas particular del polígon 2.2 és de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica, de conformitat amb els articles 124 a 134 del DL 1/2010, i els articles 
130 a 143 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme 

El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació, en aquest cas concret, té per objecte repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, d’acord amb el present 
document de planejament general. 

La iniciativa de la modalitat de compensació bàsica correspon als propietaris o propietàries de finques 
de les quals la seva superfície representi més del 50% de la superfície total del polígon d’actuació 
urbanística. 

Segon l’art. 130 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme, l’objecte de la reparcel·lació és el següent: 

Art. 130. Objecte de la reparcel·lació 

La reparcel·lació és necessària per a l'execució dels polígons d'actuació urbanística per als que 
s'estableix aquest sistema d'actuació i té per objecte les següents finalitats:  

a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de l'ordenació 
urbanística. 

b) La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les exigències del 
planejament. 

c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l'edificació de l'aprofitament 
establert pel planejament urbanístic, tant l'adjudicat a les persones propietàries com el que 
correspon a l'administració actuant d'acord amb els deures de cessió de sòl amb aprofitament 
establerts legalment. 

d) La cessió gratuïta, a favor de l'administració municipal, dels terrenys destinats a sistemes 
urbanístics, d'acord amb el què estableix el planejament. 

e) La determinació de les quotes d'urbanització a càrrec de les persones propietàries i, si s'escau, 
de l'administració actuant, així com la seva forma de pagament, que pot ser en metàl·lic o 
mitjançant terrenys edificables. Les quotes d'urbanització inclouen tant el cost de l'obra 
urbanitzadora com les indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin 
necessàries per a fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues. 

5.2 DIVISIÓ POLIGONAL 

Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per dur a terme la gestió urbanística 
integrada; és a dir, constitueixen l’àmbit econòmic-territorial per a la distribució justa i equitativa dels 
beneficis i càrregues derivades de l’execució del planejament. 

Tal i com s’explica a la memòria de la informació, el sector de la UA7 de 154.369 m² de superfície va ser 
objecte de successives divisions poligonals, fins arribar als tres polígons que a dia d'avui ho integren: 
polígon1, polígon 2.1 i polígon 2.2. 

La present modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú, si bé no modifica aquesta divisió 
poligonal (tal com es justifica a la memòria de l'ordenació en el punt 2.4.1) introdueix uns petits ajustos 
als polígons 2.1 i 2.2 que no afecten a l'equilibri poligonal de la UA 7, i per tant a una distribució entre els 
propietaris afectats, justa i equitativa dels beneficis i càrregues derivades de la modificació. 

La seva delimitació definitiva és la que apareix al Plànol d’Ordenació o.01 POLÍGONS (ajustos). 

 



TEXT REFÓS de la MODIFICACIÓ  PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ  DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ÀMBIT DE LA UA7, 
RACÓ DE SANTA LLÚCIA, POLÍGONS 2.1, POBLE PESCADOR, I 2.2, LA CUCANYA 

          

64  

 

5.3 PLA D’ETAPES DEL POLÍGON 2.2 

El Pla d’Etapes determina la temporalització de l’execució de les obres d’urbanització i d'edificació. 

Donades les característiques i el caràcter de l’actuació, es determina una sola fase d’execució de les 
obres d'urbanització. No obstant això, el projecte d'urbanització podrà establir dues fases, de les quals 
a la primera fase, s’haurà d'incloure necessàriament i com a mínim les obres corresponents a 
l'ampliació del pont existent, i el camí de ronda. 

En qualsevol cas, es podran dur a terme de manera simultània les obres d'urbanització i edificació, 
d'acord amb el que es disposa en l'art. 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Les etapes previstes en el desenvolupament del polígon a comptar des de la data d’aprovació 
definitiva i publicació al DOGC de la Modificació puntual del PGO,  són les següents: 

Primera etapa: 

- Aprovació definitiva dels projectes d’urbanització i reparcel·lació, i inscripció de la 
reparcel·lació al Registre de la Propietat. 

- Licitació i adjudicació de les obres d’urbanització. 

Calendari previst: 6 mesos 
Segona etapa: 

- Execució de les obres d’urbanització. 

- Inici de les obres d’urbanització i d’edificació de forma simultània. 

Calendari previst: 24 mesos 
Tercera etapa: 

- Recepció de les obres d’urbanització 

- Llicència d'activitats de l'edificació 

Calendari previst: 3 mesos 

5.4 DEURES DELS PROPIETARIS DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

Tal com estableix l'art. 44 del DL 1/2010, els deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat són els 
següents: 

Article 44. Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i de sòl 
urbanitzable delimitat 

1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i els propietaris o propietàries de sòl 
urbanitzable delimitat tenen els deures comuns següents: 

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic. 

b) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament 
urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en què 
siguin compresos els terrenys, amb les especificitats següents: 

Primer. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon d’actuació urbanística o el sector del 
pla de millora urbana, que poden ésser físicament discontinus. 

Segon. En sòl urbanitzable delimitat, l’àmbit d’actuació és el sector del pla parcial urbanístic 
corresponent, que també pot ésser físicament discontinu. 

c) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels 
sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit 
d’actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys. 

d) Costejar i, si escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-se de les 
despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua, de subministrament d’energia 
elèctrica, de distribució de gas, si escau, i de la infraestructura de connexió a les xarxes de 
telecomunicacions, a càrrec de les empreses subministradores en la part que, segons la 
reglamentació específica d’aquests serveis, no hagi d’anar a càrrec de les persones usuàries. 
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e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 

f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge 
protegit que eventualment els correspongui. 

g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els 
supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposin 
justificadament el pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació urbanística 
municipal, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de 
la urbanització. 

2. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística 
tenen l’obligació de cedir gratuïtament a l’ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, únicament 
els terrenys destinats a carrers o qualsevol altre tipus de via de sistema de comunicació o a llurs 
ampliacions que siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar. 

3. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat han de participar en els costos 
d’implantació de les infraestructures de transport públic, d’acord amb el que estableix la legislació 
sectorial, en els casos en què la promoció urbanística hagi de donar lloc a una actuació la 
magnitud de la qual obligui a redefinir o ampliar les dites infraestructures i llurs connexions, com 
a conseqüència de la mobilitat generada. 

5.5 CESSIÓ DEL 10% D’APROFITAMENT URBANÍSTIC 

La concreció de la ubicació del 10 % de l’aprofitament mig del sector es determinarà en el projecte de 
reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística amb conformitat del que disposa els articles 44 i 45 
de DL 1/2010.  

Aquest 10% d'aprofitament urbanístic podrà ser substituït pel seu valor econòmic en cas de que es 
donin les circumstàncies que preveu l'art. 43.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006) 
sobre cessions del sòl amb aprofitament: 

43.4  La cessió també pot ésser substituïda totalment o parcialment per l'equivalent del seu valor 
econòmic quan l'ordenació urbanística doni lloc a una parcel·la única i indivisible, o quan concorrin 
les circumstàncies previstes en l'article 120.1.d de la Llei d'urbanisme (DL 1/2005) en el sentit que 
la cessió no es pugui emplaçar en una parcel·la independent. En tots els casos, l'equivalent s'ha de 
destinar a les finalitats dels patrimonis públics de sòl i d'habitatge que regula l'article 224 d'aquest 
Reglament. 

En qualsevol cas la cessió corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector és lliure de 
càrregues, tal com determina l'art. 46 de la Llei d'Urbanisme (DL 1/2010): 

Article 46. Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament. 

L’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament 
urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els 
articles 43 i 45.1.a, els quals s’han de cedir urbanitzats. 

5.6 COMPROMISOS QUE ADQUIREIXEN ELS PROMOTORS 

L’art. 44 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, diu el següent: 

Article 44. Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i de sòl 
urbanitzable delimitat 

1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i els propietaris o propietàries de sòl 
urbanitzable delimitat tenen els deures comuns següents: 

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic. 

b) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament 
urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en 
què siguin compresos els terrenys, amb les especificitats següents: 

Primer. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon d’actuació urbanística o el sector 
del pla de millora urbana, que poden ésser físicament discontinus. 



TEXT REFÓS de la MODIFICACIÓ  PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ  DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ÀMBIT DE LA UA7, 
RACÓ DE SANTA LLÚCIA, POLÍGONS 2.1, POBLE PESCADOR, I 2.2, LA CUCANYA 

          

66  

 

Segon. En sòl urbanitzable delimitat, l’àmbit d’actuació és el sector del pla parcial 
urbanístic corresponent, que també pot ésser físicament discontinu. 

c) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució 
dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en 
l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys. 

d) Costejar i, si escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-se de 
les despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua, de subministrament 
d’energia elèctrica, de distribució de gas, si escau, i de la infraestructura de connexió a 
les xarxes de telecomunicacions, a càrrec de les empreses subministradores en la part 
que, segons la reglamentació específica d’aquests serveis, no hagi d’anar a càrrec de 
les persones usuàries. 

e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 

f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de 
l’habitatge protegit que eventualment els correspongui. 

g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en 
els supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposin 
justificadament el pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació 
urbanística municipal, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a 
la insuficiència de la urbanització. 

2. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació 
urbanística tenen l’obligació de cedir gratuïtament a l’ajuntament, de manera prèvia a 
l’edificació, únicament els terrenys destinats a carrers o qualsevol altre tipus de via de 
sistema de comunicació o a llurs ampliacions que siguin necessaris perquè aquest sòl 
adquireixi la condició de solar. 

3. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat han de participar en els costos 
d’implantació de les infraestructures de transport públic, d’acord amb el que estableix la 
legislació sectorial, en els casos en què la promoció urbanística hagi de donar lloc a una 
actuació la magnitud de la qual obligui a redefinir o ampliar les dites infraestructures i llurs 
connexions, com a conseqüència de la mobilitat generada. 

5.7 ALTRES COMPROMISOS QUE ADQUIREIXEN ELS PROMOTORS 

Per tal d’assegurar una unitat de projecte pel que fa a la integració paisatgística  i funcional dels espais 
verds i del Camí de Ronda fins al límit de la propietat de la promotora de la present Modificació 
Puntual, i ates que finca que llinda amb la de la modificació es de la mateixa titularitat ( Finca 6305, 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú núm.2, Tom 1374, llibre 655, foli 86, inscripció 4a, 
referència cadastral  001821900CF96C0001ZW), s’assumeixen els següents compromisos: 

1. Cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 559,05 m2 de sòl exterior a l’àmbit de la 
Modificació del PGO, grafiat en els plànols adjunts número o.02a i o.02b de la Modificació Puntual, 
per a la seva incorporació al domini públic, per tal que pugui ser considerat funcionalment i 
“paisatgísticament” com a continuïtat de la zona verda de la U.A. i per a facilitar l’execució del 
camí de ronda. 

2. La materialització de la cessió gratuïta d’aquest sòl exterior a l’àmbit de la Modificació del PGO, es 
farà conjuntament amb el tràmit d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització corresponent, 
que serà previ o simultani a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació del polígon 2.2 La Cucanya, d’acord amb el previst a l’article 125.5 del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

3. El projecte i l’execució de la  urbanització d’aquest sòl extern al polígon 2.2 La Cucanya, seguint els 
criteris del projecte d’urbanització d’aquest polígon i, en el seu cas, els criteris del Projecte del camí 
de ronda de la “Senda Costanera  entre la Platja dels Capellans i Santa Llúcia”. La seva execució es 
farà simultàniament amb les obres d’urbanització del polígon 2.2, als efectes de poder-ne fer la 
recepció conjunta. 
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6.1 ESTUDI COMPARATIU: PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL VS PGO 

L’art 99, apartat c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, estableix que les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la 
transformació dels usos establerts anteriorment; hauran d'incloure l’avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic 
derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

Tot i que, la present modificació no està inclosa sota cap dels supòsits establerts per aquest article 99, 
s'ha considerat oportú incloure aquest estudi comparatiu. 

Càlcul de càrregues: 
Pel càlcul dels costos d'urbanització s'ha estimat els següents costos de repercussió: 

- Vial (clau A-VPI) .................................................................................... 135 €/m² sòl 
- Vial (clau A-CBV) ................................................................................. 90 €/m² sòl 
- Pont (clau A-VPI) .................................................................................. 950 €/m² sòl 
- Espais lliures (clau F) ............................................................................. 45 €/m² sòl 

També s'ha ha de tenir en compte, que en cas de que s’executés el planejament vigent, dins del 
polígon 2.2 hi ha una afectació sobre una petita part del primer habitatge del Poble Pescador. 
Aquesta afectació s'estima en un cost de 2.200,00 €/m²st per l’indemnització de l'edificació (inclòs 
l'enderroc). 

Càlcul de beneficis: 
Pel càlcul de l'aprofitament del polígon 2.2, s'ha estimat un valor de repercussió del sòl urbanitzat 
hoteler de 220,00 €/m²st. Però en el cas de la proposta de modificació s'ha considerat un increment 
d'un 10% d'aquest valor, ja que les condicions d'edificació són molt més favorables (ja que s'ha reduït 
molt notablement l'impacte de les afectacions sobre la parcel·la resultant). 

Càlcul de la rendibilitat segons planejament vigent vs proposta de modificació: 
A la vista de les anteriors dades de costos i beneficis, en el cas del planejament vigent tenim: 

CLAU RÀTIO

Espais lliures F 45,00 €/m²s 

Vialitat A 135,00 €/m²s 

Espais lliures F 45,00 €/m²s 

A-VPI 155,00 €/m²s 

A-CBV 90,00 €/m²s 

Vialitat (pont) A-VPI / C 950,00 €/m²s 

D'anterior Ord. Volum. AOV 2.200,00 €/m²st 

HOT 220,00 €/m²st 

HOT1 246,40 €/m²st 

TOTAL Polígon 2.2

Vialitat

Hotel

TOTAL Modificació Puntual

TOTAL Polígon 2.1

QUANTITAT (-)COST (+)BENEFICI

199.530,00 € 

-36.315,00 € 

100,50 m²s -4.522,50 € 

235,50 m²s -31.792,50 € 

235.845,00 € 

3.573,00 m²s -160.785,00 € 

796,00 m²s -123.380,00 € 

1.680,00 m²s -151.200,00 € 

195,00 m²s -185.250,00 € 

66,60 m²st -146.520,00 € 

4.559,00 m²st 1.002.980,00 € 

PGO vigent
a l'àmbit de LA CUCANYA
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I pel cas de la proposta de modificació puntual: 

CLAU RÀTIO

Espais lliures F 45,00 €/m²s 

Vialitat A 135,00 €/m²s 

Espais lliures F 45,00 €/m²s 

A-VPI 155,00 €/m²s 

A-CBV 90,00 €/m²s 

Vialitat (pont) A-VPI / C 950,00 €/m²s 

D'anterior Ord. Volum. AOV 2.200,00 €/m²st 

HOT 220,00 €/m²st 

HOT1 246,40 €/m²st 

TOTAL Polígon 2.2

Vialitat

Hotel

TOTAL Modificació Puntual

TOTAL Polígon 2.1

QUANTITAT (-)COST (+)BENEFICI

206.014,60 € 

-38.043,00 € 

81,30 m²s -3.658,50 € 

254,70 m²s -34.384,50 € 

244.057,60 € 

3.802,00 m²s -171.090,00 € 

2.158,00 m²s -334.490,00 € 

1.640,00 m²s -147.600,00 € 

238,00 m²s -226.100,00 € 

4.559,00 m²st 1.123.337,60 € 

PROPOSTA MODIF. PUNTUAL PGO
a l'àmbit de LA CUCANYA

 
 

A la vista dels resultats, es pot concloure, la rendibilitat és pràcticament la mateixa en tots dos casos. En 
el cas del polígon 2.1 hi ha un mínim increment dels costos, a causa de que part de la zona verda 
passa a vialitat i aquesta té un major cost d'urbanització. Però aquest fet, que a priori podria semblar 
important, en tractar-se tan sols d’una superfície de poc més de 19,00 m² suposa un sobre cost 
inapreciable. 

En el cas del polígon 2.2, si bé com a conseqüència de la modificació puntual s'incrementen els costos 
d'urbanització (a causa de la major superfície de vials i espais lliures), igualment és previsible que com a 
conseqüència de la nova ordenació el valor residual del sòl hoteler sigui sensiblement superior.  

6.2 IMPACTE DE L’ACTUACIÓ SOBRE LES FINANCES PÚBLIQUES 

L’article 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, estableix l’obligació d’incloure en el present document, de modificació puntual, un 
informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en el que es ponderarà en particular l’impacte de 
l’actuació sobre les finances públiques afectades per la implantació i el manteniment de les 
infraestructures necessàries o, la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants.  

Per tal d’establir l’impacte de la modificació del planejament general sobre les hisendes públiques cal 
tenir en compte d'una banda aquells aspectes que suposaran una despesa i per un altre els que 
suposaran un ingrés. 

Dins dels conceptes periòdics es consideren: 

a) Ingressos: 

- IBI (Impost sobre béns immobles):  el rang de valors mig s’ubica entre 1,50 i 3,00 €/m² de sostre i 
any. S’adopta pel càlcul un valor de 2,20 €/m²st any. 

- IAE (Impost d’activitats econòmiques): el rang de valors mig s’ubica entre 1,80 i 5,00 €/m² de 
sostre i any. S’adopta pel càlcul, un valor prudent de 2,60 €/m²st any). 

b) Despeses: 

- Manteniment dels espais lliures: el rang de valors mig s’ubica entre 1,50 i 3,00 €/m² de sòl i any, 
en funció de la ubicació i funció social que tingui; en aquest cas s’adoptarà pel càlcul, un 
valor  de 2,00 €/m²s any. 
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- Manteniment de vialitat: el rang de valors mig s’ubica entre 2,50 i 4,00 €/m² de sòl i any; aquests 
valors inclouen el manteniment d’altres serveis com per exemple: enllumenat públic, serveis de 
recollida d’escombraries, etc.; en aquest cas, s’adoptarà pel càlcul, un valor de 3,00 €/m²s 
any. 

En el següent quadre es recopila el balanç en el cas del planejament vigent: 

RÀTIO

Espais lliures 2,00 €/m²s 

Vialitat 3,00 €/m²s 

Espais lliures 2,00 €/m²s 

Vialitat 3,00 €/m²s 

Hotel 4,80 €/m²st 

TOTAL Polígon 2.1

TOTAL Polígon 2.2

TOTAL Modificació Puntual

QUANTITAT INGRÉS DESPESA BALANÇ

27.355,20 € 15.955,50 € 11.399,70 € 

907,50 € -907,50 € 

100,50 m²s 201,00 € -201,00 € 

235,50 m²s 706,50 € -706,50 € 

27.355,20 € 15.048,00 € 12.307,20 € 

3.573,00 m²s 7.146,00 € -7.146,00 € 

2.634,00 m²s 7.902,00 € -7.902,00 € 

5.699,00 m²st 27.355,20 € 27.355,20 € 

PGO vigent
a l'àmbit de LA CUCANYA

 
 

A continuació es fa el mateix pel cas de la proposta de modificació puntual: 

RÀTIO

Espais lliures 2,00 €/m²s 

Vialitat 3,00 €/m²s 

Espais lliures 2,00 €/m²s 

Vialitat 3,00 €/m²s 

Hotel 4,80 €/m²st 

TOTAL Polígon 2.1

TOTAL Polígon 2.2

TOTAL Modificació Puntual

QUANTITAT INGRÉS DESPESA BALANÇ

20.328,00 € 20.638,70 € -310,70 € 

926,70 € -926,70 € 

81,30 m²s 162,60 € -162,60 € 

254,70 m²s 764,10 € -764,10 € 

20.328,00 € 19.712,00 € 616,00 € 

3.802,00 m²s 7.604,00 € -7.604,00 € 

4.036,00 m²s 12.108,00 € -12.108,00 € 

4.235,00 m²st 20.328,00 € 20.328,00 € 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGO
a l'àmbit de LA CUCANYA

 
 

Per tant, com podem observar el balanç ingressos vs despeses, en tots dos casos és positiu per a la 
hisenda municipal. Si bé en el cas de la proposta de modificació puntual, és menys favorable 
òbviament, ja que, hi ha un augment de la superfície d'espais lliures i vialitat (el que suposarà un 
augment en els costos de manteniment) per una mateixa previsió d'ingressos. 

No obstant això, cal tenir present una implicació soci-econòmica indirecta, com és el fet de la 
generació i consolidació d’activitat econòmica i de llocs de treball, i per tant, majors ingressos 
municipals indirectes. 
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