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PLA DE MILLORA URBANA DEL NUCLI ANTIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ  
 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. Abast i justificació del document 
 

El present document correspon al Pla de millora urbana del nucli antic de Vilanova i la 
Geltrú.  Aquest Pla, promogut per l’ajuntament,  afronta la problemàtica urbanística 
existent i orienta el procés de renovació urbana que s’impulsa com a part del programa 
municipal.  
 
El contingut del Pla és el propi d’un instrument de planejament urbanístic derivat, amb la 
definició de les actuacions necessàries per a la seva  posterior execució en el marc del 
sistema d’actuació urbanística establert. En el desenvolupament dels treballs se 
segueixen els criteris establerts en el document d’Avanç de maig de 2007,  d’acord amb 
les determinacions del planejament general vigent, especialment per a la zona de Nucli 
Antic (clau 1), regulada pels articles 110 a 115 de les normes urbanístiques, tot i que 
l’àmbit del Pla de millora excedeix aquest àmbit.  
 
L’abast dels treballs a realitzar ve donat per: 
 
a) La necessitat de donar resposta a les determinacions del Pla general de 2001,  

tenint en compte els canvis físics i modificacions que s’han produït des de la seva 
aprovació, i la de l’Avanç del Pla especial elaborat l’any 1999. 

b) La compatibilitat de les propostes d’ordenació amb l’estructura viària i les xarxes de 
serveis existents o previstos i, en el seu cas, les alternatives per a nova implantació.  

c) La actualització de la informació urbanística existent. 
d) La voluntat municipal d’iniciar un procés de renovació i dinamització urbana en 

l’àmbit del nucli antic de la vila. 
e) La coordinació d’aquest procés amb la execució en curs del Projecte d’Intervenció 

Integral aprovat per la Generalitat de Catalunya. 
 

 
 
 
 

Aquesta Memòria conté la informació urbanística bàsica i un diagnòstic de l’estat del 
nucli antic, així els criteris de planejament, quina aplicació en el document de l’Avanç de 
planejament va donar lloc a una primera aproximació relativa a la ordenació urbanística 
(usos, edificabilitats, volumetria, afectacions), a la estructura de les normes reguladores, 
a la definició dels sistemes urbanístics de vialitat, espais lliures públics, equipaments i 
dotacions, i xarxes de serveis urbanístics, així com a la primera definició les àrees 
susceptibles de conformar operacions urbanístiques específiques.  
 
 

1.2. Objectius i metodologia  
 

L’article 115 de les normes urbanístiques del Pla general vigent, relatiu als Plans 
especials de reforma interior (segons la legislació urbanística vigent en aquell moment), 
indica els objectius i la metodologia del Pla previst per a l’àmbit aleshores delimitat. 
Defineix perfectament els propòsits municipals encara actualment vigents, encara que 
amb els condicionants derivats de les evolucions recents en l’àmbit del nucli antic i en el 
municipi en general. Es reprodueix integrament a continuació.  

 
 

Article 115. Plans Especials 

1. Es delimita un àmbit, abastant la totalitat dels sòls inclosos en clau 1, i d’altres 
limítrofs amb els anteriors en altres claus. Aquest àmbit es subdividirà en dos sectors 
a desenvolupar mitjançant Plans Especials de Reforma Interior, un dels quals 
abastarà el nucli de la Geltrú, i l’altre el nucli antic de Vilanova. 

 
2.  S’ha formulat un Avanç que conté la delimitació d’àmbits específics subjectes a 

posterior concreció, i propostes generals d’intervenció sobre la totalitat del sector. 
Alguns d’aquests àmbits tenen concreció suficient i s’incorporen directament al Pla 
General pel que fa a les seves alineacions, paràmetres edificatoris i usos. 

 
3.  La resta d’àmbits queden indicats dintre del sector com a unitats a definir en quant al 

seu contingut i forma de gestió pel propi PERI, a banda de les determinacions que 
pugui incorporar a la resta del sector, tant de caràcter general com específic. als 
plànols de la sèrie C aquests àmbits s’assenyalen amb les lletres AE. 

 
4. Els objectius de l’Avanç i, en conseqüència, dels subsegüents Plans Especials seran: 
 

- Manteniment i recuperació de la funció residencial. 
- Posada en valor del nucli històric. 
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Mitjançant: 
 

- Millora de les condicions d’habitabilitat i ús de l’espai públic. 
- Dinamització cultural i econòmica. 
- Dotació de serveis i equipaments. 
- Millora de l’accessibilitat i la connexió amb resta de la ciutat. 
- Suport instrumental, de caràcter legal i urbanístic, a polítiques de promoció i ajut a la 

rehabilitació dels habitatges. 
- Proposta d’aquelles operacions de reforma urbana que resolguin o millorin aspectes 

funcionals, de morfologia o de paisatge urbà, i que comportin o indueixin operacions 
de rehabilitació o substitució de parc d’habitatges. 

- Promoció de revalorització dels elements de patrimoni arquitectònic i urbanístic. 
 
5.  La figura urbanística que desenvolupi els àmbits específics (AE) derivats de l’Avanç 

conjunt haurà de contenir, com a mínim: 
 
a) Informació sobre: 
 

- Característiques socio-econòmiques de la població resident. 
- Valors històric-ambientals i evolució urbanística. 
- Estat físic de les edificacions i característiques de la vivenda. 
- Estructura de la propietat del sòl i immobiliària. 
- Estat de la infrastructura urbanística. 
- Usos del sòl, activitats i tendències. 
- Altres punts rellevants. 

 
b) Determinacions sobre: 
 

- Sistema de vialitat: Tràfic de vianants i recorreguts, places, pòrtics, passadissos... 
horaris d'accés rodat, aparcament interior... 

- Sistema funcional de l’equipament i espais lliures interiors. 
- Classificació d’usos i activitats recuperadores de vitalitat pel conjunt del sector del 

Nucli Antic, amb mesures correctores de foment de localització d’usos terciaris, 
serveis personals, culturals i especials de la zona: artesanat, estudis... 

- Normativa detallada de l’edificació en els aspectes volumètrics, compositius, 
cromàtics, de textura i qualitat dels materials. 

- Programes d’actuacions i pla de conservació i millora ambiental. Recuperació de les 
tipologies arquitectòniques tradicionals. Reutilització del conjunt històric-arquitectònic. 

- Pla d’etapes, sistemes de fiançament, i formes d’actuació pública o privada previstes. 
- Estudi Econòmic-Financer. 

 
6.  En la redacció de cada figura urbanística es preveuran les mesures adequades per 

permetre en lo possible la permanència dels actuals habitants en els barris respectius. 
 
7.  Les figures urbanístiques seran sempre d’iniciativa municipal, però l'Ajuntament podrà 

cedir-ne la redacció i la gestió a entitats o empreses del tipus gerència, patronat, 
S.A.M., o similars. 

 
8.  Amb la finalitat de no bloquejar el sector, podran concedir-se llicències d’edificació 

d’obra nova prèvies a la redacció del Pla Especial, d’acord amb el següent 
procediment: 

 
a) Abans d’iniciar cap projecte i/o tràmit, l’interessat exposarà a l'Ajuntament el tipus 

d’obres que pensa realitzar. 
 
b) En el termini d’un mes, els Serveis Tècnics Municipals emetran informe, i l'Ajuntament 

informarà a l'interessat sobre la possibilitat o no d'aquestes obres, i les seves 
condicions en cas positiu. 

 
c) L'informe tindrà validesa per un any, dintre del qual, si s'escau, es podrà sol·licitar i 

concedir llicència. Passat aquest any, caldrà reiniciar el tràmit.  
 
9. El Pla Especial podrà preveure l’obertura de places de dimensions concordants amb 

les existents al casc antic, reservant, si s’escau, com a aparcament el subsòl de les 
mateixes i de les edificacions de nova planta que hi donin front. Si s’opta per 
eixamplament de carrers, ha de fer-se per trams que no donin lloc a mitgeres vistes, i 
respectant sempre el caràcter de casc antic, tant pels amples de carrers com pels tipus 
edificatoris. 

 
10.  Als plànols 6E i 6F de la sèrie C s’hi indiquen amb la clau AE els àmbits específics. 

Totes les indicacions de zona, fondària, número de plantes, etc. que hi figuren tenen 
caràcter indicatiu, a ajustar pel Pla Especial.” 

 
 
 

Aquesta Memòria conté la informació i el diagnòstic urbanístic, així com els criteris de 
planejament adoptats. La metodologia de treball es basa en la interacció entre la 
recopilació i valoració sistemàtiques de la informació disponible, la interlocució amb els 
tècnics municipals i responsables de les diferents matèries i amb  els agents socials i 
econòmics.  
 
Una part significativa de la informació urbanística procedeix de treballs de camp 
efectuats in situ. Això permet mitigar les dificultats d’obtenció d’estadístiques precises 
per als àmbits de planejament (distints de les seccions censals) i poder efectuar una 
lectura aproximada de la situació actual.  
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2. MARC LEGAL 

 

2.1. La figura urbanística 
 
 La figura urbanística del Pla de millora urbana es defineix a l’article 68 i concordants de 

la Llei d’urbanisme (LU). En sòl urbà consolidat, com és el cas que ens ocupa, els Plans 
de millora urbana tenen per objecte completar o acabar la urbanització (per tal de que 
els solars disposin dels serveis urbanístic bàsics, tant si estan inclosos en una unitat 
d’actuació com si no ho estan, segons els articles 29, a i 30 LU), i regular la composició 
volumètrica i de façanes.  

 
 Això no obstant, per tractar-se d’un Pla de millora delimitat per un Pla general 

d’ordenació urbana no adaptat a la Llei, és d’aplicació l’apartat 4 del mateix article 68, 
relatiu als plans de millora urbana que tinguin per objecte l’acompliment d’operacions de 
millora urbana no contingudes en el planejament urbanístic general. Aquestes 
operacions no precisen de modificació prèvia o simultània del planejament general quan 
no s’alteren els usos principals, els aprofitaments o les càrregues urbanístiques, ni 
l’estructura fonamental del planejament urbanístic general. 

 
 Pel que fa a determinacions i estàndards urbanístics, els plans de millora urbana 

contenen les determinacions pròpies de llur naturalesa i finalitat (art. 68,6 LU) i són 
d’aplicació els articles 65 i 66 LU, a excepció dels apartats 3 i 4 de l’article 65 pel que fa 
a la reserva de sòl. En tot cas, els plans de millora urbana han de concretar les reserves 
necessàries per als sistemes urbanístics locals, si no ho ha fet el planejament urbanístic 
general (art. 68,8 LU). No són en tot cas d’aplicació les cessions de sòl amb 
aprofitament a que es refereix l’article 43 LU. 

 
 Els articles 90 i 91 del Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU) concreten aquestes 

finalitats i determinacions, i especifiquen el contingut i documentació dels plans. Així, els 
plans de millora urbana, en sòl urbà consolidat, poden tenir per objecte completar o 
acabar la urbanització, regular la composició volumètrica i de façanes, preveure 
operacions de rehabilitació del teixit urbà, ordenar el subsòl, o altres finalitats anàlogues 
(art. 90,1 RLU). Han de contemplar les actuacions necessàries, segons correspongui, 
en relació amb la rehabilitació de l’edificació existent, la seva substitució, la creació de 
nous sistemes urbanístics, l’eradicació dels usos que es preveu transformar i les 
actuacions per a l’execució de l’obre urbanitzadora i el seu finançament (art. 90,3 RLU).  

 
 

 
 
 
 La documentació del Pla de millora urbana apareix detallada en els articles 84 a 89 del 

Reglament, si bé alguns documents poden resultar innecessaris ateses les finalitats 
específiques de cada Pla. En sòl urbà consolidat no precisa d’informe ambiental (art. 91 
RLU). D’altra banda, caldrà incorporar un estudi de les conseqüències socials i 
econòmiques derivades de les incidències significatives sobre els usos residencials 
preexistents, amb especial èmfasi sobre les previsions en matèria d’habitatges social 
protegit i assequible i a l’efectivitat del dret de reallotjament (art.91,3 RLU). 

 
 
 
2.2. Legislació catalana 
 

El Pla de millora urbana del nucli antic de Vilanova i la Geltrú es redacta d’acord amb la 
Llei d’urbanisme de Catalunya (LU) segons el Text refós aprovat per Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, i amb el Reglament (RLU) aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol, així com el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
d’urbanisme.  
 
El marc legal de referència inclou també la legislació sectorial relativa a altres aspectes 
amb incidència en l’àmbit del Pla, així com les disposicions del planejament territorial 
que puguin ser d’interès: 

 
a)   Normativa urbanística 

 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (LU) 

• Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (RLU) 
• Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials (LEC) 
• Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen els requeriments tècnics 

de la presentació, en suport informàtic de les normes urbanístiques de les figures de 
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la 
seva aprovació definitiva (DOGC 4439, 2/8/2005)  
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b)  Normativa sectorial 

 

b.1)  Mobilitat 
 

• Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat  

• Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació d’avaluació de la mobilitat 
generada. 

 

b.2) Cable 

 

• Llei 12/2002, de 14 de juny, de transport per cable 

 
b.3)  Transports 

 

• Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi  
 

b.4)  Habitatge 

 

• Decret 158/1997, de 8 de juliol, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici dels habitatges 
existents i es crea el Programa per a la revisió de l'estat de conservació dels edificis 

d'habitatges 
• Decret 206/1992, d'1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici 
• Decret 282/1991, de 24 de desembre, referent a l'acreditació de determinats requisits 

prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 
• Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge. 
• Decret 260/2003, de 21 d'octubre, sobre actualització de preus de determinats grups 

d'habitatges de protecció oficial 
• Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al dret a 

l'habitatge 2004-2007, en quant no hagi quedat derogat pel decret 255/2005, de 8 de 

novembre 
• Decret 255/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 

2004-2007. 

 
b.5)  Patrimoni 
 

• Llei 9/1993, de 30de setembre, de Patrimoni cultural català. 
 

b.6)  Equipaments comercials 

 

• Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials (LEC) 

• Decret 287/2004, d’11 de maig, de suspensió temporal de tramitació i aprovació de 
determinats programes d’orientació comercial. 

• Decret 475/2004, de prorroga de l’anterior suspensió. 

 
b.7)  Residus i abocaments 

 

• Llei 6/1993, de 15 de juny, de reguladora dels residus. 
• Llei 11/2000, de 13 de novembre, de regulació de la incineració de residus. 
• Decret 80/2002, de 19 de febrer, reguladora de les condicions per la incineració de 

residus 
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediment de gestió de residus. 
• Decret 83/1996, de 5 de mars sobre les mesures de regularització de l’abocament 

d’aigües residuals. 
 

b.8)  Mediambient 

 
• Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental 
• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del 

medi nocturn 
• Llei de 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
• Llei 4/2004, de 1 de juny, de regulació del procés d’adequació de les activitats 

d’incidència ambiental a l’establert a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental.  

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals 
• Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’administració ambiental, i l’adaptació dels seus annexos. 
•  Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració 

dels mapes de capacitat acústica. 

 

b.9)  Paisatge 
 

• Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els 
estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 

• Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de 

juny. (DOGC 4723, 21/09/2006) 
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c)   Planejament territorial 
 

c.1)  Planejament territorial general 

 
Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de març. 

 

c.2)  Planejament territorial parcial 
 
El Pla territorial parcial de la regió Metropolitana de Barcelona inclou el municipi de 

Vilanova i la Geltrú.  
 

c.3)  Planejament territorial sectorial 

 

• Pla de Carreteres, aprovat el 5 de juliol de 1996 i publicat el 10 de juliol de 1996 en el 
DOGC (núm. 2228). 

• Pla d’infrastructures ferroviàries 2003-2025 (en elaboració) 
• Pla de transport de viatgers a Catalunya, aprovat per Resolució PTO/1981/2003, de 

19 de juny, per la qual es fa públic l’acord del Govern de 4 de març de 2003, 

d'aprovació del Pla de transport de viatgers de Catalunya.   
• Programa d'actuació en sòl i habitatge 2000-2009, aprovat pel  

Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al dret a 

l'habitatge 2004-2007. 
• Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, aprovat pel Decret 211/2001, de 24 

de juliol. (DOG de Catalunya 3443, d’1 d’agost de 2001) 

• Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC)  
 

 

2.3. Legislació estatal 
 

La legislació estatal a tenir en compte en la redacció i el desenvolupament del Pla 
de millora urbana és la següent: 

 

a) Normativa urbanística 

 

• Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl  (BOE núm.128, de 29/05/07) (LS) 
• Reial Decret 2960/1976, de 12 novembre. Text refós de la legislació d’habitatges de 

protecció oficial  
• Reial Decret 515/1989, de 21 abril. Protecció dels consumidors en quant a la 

informació a subministrar en la compravenda i lloguer  

• Real Decret 556/1989, de 19 maig. Mesures mínimes sobre accessibilitat en els 
edificis  

• Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol. Aprova les normes complementàries al 
Reglament per la execució de la Llei Hipotecaria, sobre inscripció en el Registre de la 
Propietat dels actes de naturalesa urbanística  

• Reial Decret-Llei 4/2000, de 23 juny. Mesures Urgents de Liberalització en el Sector 
Immobiliari i Transports  

 

 

b)  Normativa sectorial 

b.1)  Expropiació forçosa 

• Llei de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa. 

• Decret de 26 abril 1957. aprova el Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa  
 

b.2)  Mediambient 

• Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre (Codi Penal) 
• Llei 16/2002, d’1 de juliol. Prevenció i control integrats de la contaminació. 

• Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny. Avaluació de l’impacte ambiental. 
• Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. Aprova el Text Refós de la Llei d’aigües.  
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

1/2001, de 20 de juliol,  d’aigües. 
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 
• Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.  

• Llei 1/2005, de 9 de març, pel qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió 
de gases amb efecte d’hivernació  

• Reial Decret- Llei 11/1995, de 28 de desembre, per qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes  
• Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 

11/1995, de 28 de desembre, per qual estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
• Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament pel 

desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus 

d’envasos  
• Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, sobre incineració de residus 
• Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre pel qual es regula la eliminació de 

residus mitjançant dipòsit a l’abocador. 
• Ordre de 15 de març de 1963, pel qual s’aprova una instrucció que dicta normes 

complementàries per l’aplicació del Reglament. 

 

b.3)  Altres 

 

• Llei 23/1982, de 16 de juny, de Patrimoni nacional. 
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• Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni històric nacional. 
• Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres i Camins. Normes reguladores. 
• Llei 33/2003, de 3 de novembre. Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques. 

• Llei 10/2001, de 5 juliol. Aigües. Pla Hidrològic Nacional. 
• Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 juliol. Text refós Llei d’aigües. 
• Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació 

• Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
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3. DEMOGRAFIA  

 

3.1. Nota metodològica 
 

Per tal d’obtenir les dades estadístiques corresponents a l’àmbit del Pla de millora 
urbana cal recórrer, en molts casos,  al darrer cens de l’INE de l’any 2001, on 
apareixen desglossades per districtes i seccions censals. Cal indicar, que algunes 
de les seccions censals no són coincidents amb els límits de l’àmbit de planejament, 
donat que afecten a espais situats a la vegada dins i fora d’aquest àmbit.  S’han 
seleccionat, així doncs, les seccions total o parcialment inscrites en l’àmbit de 
planejament, malgrat que alguna d’aquestes seccions únicament inclouen una o 
vàries illes.   
 
Algunes de les dades que apareixen en diverses parts d’aquesta Memòria fan 
referència, per tant, a un àmbit que supera el de planejament, per raó de la major 
superfície en les seccions censals. En concret, en totes les taules on les dades 
apareixen desglossades, els districtes i seccions considerats són els següents: 
 
Districte I:     seccions 5 i 6 
Districte III:   seccions 1, 2 i 3 
Districte IV:  seccions 2, 3, 4 i 5 
 
Això no obstant, pel que fa a dades referides únicament a la població, ha estat 
possible disposar del padró municipal de 2007.  A aquests efectes, ha estat 
necessari elaborar les dades de base, a nivell d’illa, per tal d’obtenir els resultats 
corresponents a l’àmbit de planejament. Aquestes dades apareixen al plànol 
d’informació I.8 “Demografia. Padró municipal”, a escala 1.2.000. 
 
D’altra banda, i per a determinats temes, s’han utilitzat també les dades procedents 
de l’Idescat, del Pla local de l’habitatge, del Projecte d’intervenció integral del nucli 
antic de Vilanova i d’altres fonts sectorials. Totes les taules i gràfics indiquen la 
procedència de les dades originals. 
 
Finalment, el Pla de millora urbana utilitza també les dades recollides directament in 

situ mitjançant els treballs de camp efectuats al llarg dels mesos de febrer i març de 
2007. Les dades provinents d’aquests treballs estan subjectes a les inevitables 
inexactituds derivades de les dificultats pròpies d’accés  que són inherents a 

l’enquesta directa. Això no obstant, ofereixen una visió actualitzada, a contrastar 
amb la informació procedent dels censos i padrons municipals. 
 

 
 

3.2. Evolució de la població i pes del nucli antic 
 

La població de Vilanova i la Geltrú es va situar en 62.826 habitants l’any 2006, 
segons dades de l’Idescat, o 64.169 habitants segons dades del propi Ajuntament.  
Aquesta xifra és el resultat d’una evolució sostinguda des d’inicis del segle passat. 
Vilanova i la Geltrú comptava ja amb una població de 11.856 habitants l’any 1900. El 
municipi ha crescut de forma regular des d’aleshores, però els augments més 
importants es varen situar en les dècades dels anys seixanta i setanta i també al 
llarg dels darrers setze anys (Quadre 1). 
 
Amb tot, si fos possible disposar de les dades de població relatives al nucli antic pels 
mateixos anys, veuríem com el seu pes relatiu és cada vegada menor.  De fet 
disposem únicament de les dades del cens de l’any 2001 (Quadre 2), desglossat per 
seccions censals, que ens dona una població total de 11.042 habitants per un àmbit 
que és bastant superior al del nucli antic. Si adoptem la xifra municipal de 7.032 
habitants en l’àmbit del nucli antic, per a l’any 2006, segons l’anàlisi efectuat de 
l’escenari comercial (Quadre 3), aleshores el seu pes poblacional seria avui, 
aproximadament, d’un 11,38% respecte del total. 
 
Per als nuclis antics de Vilanova (amb el Palmerar) i de la Geltrú, exclusivament, 
segons dades municipals, la població hauria passat de 5.002 habitants el 1992, a 
4.688 habitants el 1996, a 4.599 habitants el 2006 i a 4.515 el 2007.  És a dir, en 
qualsevol cas, la població al nucli antic decreix, mentre que la del conjunt del 
municipi, en els mateixos anys, ha augmentat considerablement. 
 
A partir del darrer recompte municipal, lliurat amb dada d’abril de 2007 i mapificat 
expressament per a aquest treball, resulten un total de 4.515 habitants per a la 
totalitat de l’àmbit del present Pla (manquen únicament algunes finques del carrer 
Miquel Guansé). Aquestes dades han estat situades exactament sobre cada una de 
les parcel·les (segons l’adreça postal que figura com a vincle en l’explotació), i 
figuren al plànol d’informació I.8 “Demografia. Padró municipal”, a escala 1.2.000. 
Això permet treballar amb dades molt precises, i obtenir  també el total parcial per 
illes. Dissortadament les dades es refereixen únicament a la població total, sense 
que sigui possible conèixer altres atributs de caràcter demogràfic, social o econòmic. 
Aquesta és la xifra de població més aproximada per a l’àmbit del Pla de millora 
urbana. 
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La densitat poblacional del nucli antic (4.515 habitants sobre una superfície total de 
24,2972 ha) és aleshores de 185,82 hab./ha. 
 

 
 
 
 
 

Any 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006 
Població 11.856 11.971 13.720 16.400 17.091 19.483 25.669 35.714 43.560 45.883 54.230 62.826 
Increment  115 1.749 2.680 691 2.392 6.186 10.045 7.846 2.323 8.347 8.596 
Taxa   0,10 1,46 1,95 0,42 1,40 3,18 3,91 2,00 0,53 1,82 3,17 
Quadre 1. Població censal i taxa d'increment intercensal mig       
Fonts: INE. Censos de población y vivienda (anys 100 a 2001);  IDESCAT. Padró continu (any 2006)      

 Homes Dones  Total 
I-05 384 435 819 
I-06 742 804 1.546 
III-01 305 332 637 
III-02 439 472 911 
III-03 496 505 1.001 
IV-02 298 332 630 
IV-03 1.107 1.084 2.191 
IV-04 828 840 1.668 
IV-05 778 861 1.639 
Total 5.377 5.665 11.042 
    
Quadre 2. Població per seccions censals  
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE 

 Homes Dones Total 
Nucli antic 3.611 3.691 7.302 
Total ciutat 31.733 32.436 64.169 
Pes relatiu 11,38 11,38 11,38 
    
Quadre 3. Pes poblacional del nucli antic (2006) 
Font: Anàlisi de l'escenari comercial: Vilanova Vella 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
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3.3. Estructura per sexe i edat 

 
Les piràmides d’edats corresponents al padró municipal de 2006, pels quatre 
districtes censals, mostren la preponderància de la franja de població central (entre 
15 i 64 anys) especialment en els districtes II, III i IV; en el districte III s’acusa una 
punta molt pronunciada en la població entorn dels 30 anys. En el districte I també 
predomina la franja central de 15-64 anys, però la franja de població per sobre dels 
65 anys adquireix més rellevància. Tot això ens dona una estructura de la població 
per sexe i edats, en el conjunt del municipi, molt equilibrada. 
 
Si prenem com a referència el cens de 2001, per als districtes i seccions censals 
amb incidència en el nucli antic (àmbit més gran, donat que incorporen bona part 
dels barris de l’entorn), la proporció de població de més de 65 anys, sobre la total del 
mateix àmbit,  és del 19,40% (Quadre 4). El detall ens mostra com la secció 2 del 
districte III (la Geltrú) aquest percentatge arriba a ser del 25,03%, o a les seccions 2 
(enterament situada en l’àmbit del nucli antic) i 4 (Cap de Creu) del districte IV, la 
proporció és de més del 22 %. També destaca el 29,06% de la secció 5 del districte I 
és també significatiu, tot i incloure únicament una petita part del nucli de la Geltrú. 

 
 

 Homes Dones Total>65 % Total 
I-05 95 143 238 29,06 819 
I-06 136 182 318 20,57 1.546 
III-01 44 76 120 18,84 637 
III-02 96 132 228 25,03 911 
III-03 76 90 166 16,58 1.001 
IV-02 54 85 139 22,06 630 
IV-03 142 162 304 13,87 2.191 
IV-04 152 224 376 22,54 1.668 
IV-05 97 156 253 15,44 1.639 
Total 892 1.250 2.142 19,40 11.042 
      
Quadre 4. Població de més de 65 anys    
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE   

 
 
D’acord amb les dades municipals corresponents al padró de 2006, però, els 
percentatges serien menors, tot i que l’equilibri general es decanta en favor de la 
població de més edat  (Quadre 5). Així, la població de més de 65 anys, que al 
conjunt del municipi representa un 14,68% del total, al nucli antic suposaria una 
mitjana del 16,87%. Vist d’un altra manera, un 13,10% de la població total de més de 
65 anys viu en l’àmbit del nucli antic.  
 

 
 
 
Per tant, la població del nucli antic (àmbit del Pla de millora urbana) és una població 
més envellida que la mitjana de la ciutat, a la que supera en 2,19 punts de mitjana. 
Ja hem vist que en algunes seccions censals la diferència és molt més important.  
Cal, per tant aturar la tendència a la concentració de població de més edat al nucli 
antic, equilibrant la piràmide d’edats. El Pla ha d’afavorir les oportunitats per a la 
gent jove d’instal·lar-se en el nucli antic. 

 
 

 Nucli antic  Municipi  Pes nucli antic 
 (població) (%)  (població) (%)  (%) 

De 0 a 16 anys 1.137 15,57  10.336 16,13  11,00 
De 17 a 45 anys 3.433 47,01  29.342 45,79  11,70 
De 46 a 65 anys 1.500 20,54  15.000 23,41  10,00 
De 66 anys i més 1.232 16,87  9.405 14,68  13,10 
Total 7.302 100,00  64.083 100,00  11,39 
        
Quadre 5. Estructura de la població per sexe i edat. Pes relatiu del nucli antic (2006) 
Font: Anàlisi de l'escenari comercial: Vilanova Vella.  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  Piràmide d’edats. Districte I. 
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        Piràmide d’edats. Districte II 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Piràmide d’edats. Districte III. 
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3.4. Procedència dels residents 
 

Si ens fixem ara en la procedència dels residents, sempre a partir de les dades 
censals sobre seccions senceres, podem obtenir una xifra agregada de la població 
estrangera en relació a la població espanyola (Quadre 6). Els percentatges de 
població estrangera són més significatius en algunes seccions censals, com la III-01, 
que inclou el sector situat entre el carrer de Pàdua i el carrer dels Caputxins; la IV-
04, sobre l’eix del carrer Santa Anna; o la IV-02, que correspon a la part central del 
nucli antic de Vilanova. En aquestes tres seccions censals, el percentatge se situa 
entre el 6,51 i el 7,85 %. El percentatge més baix correspon la secció III-02 (2,74%), 
que inclou una bona part del nucli antic de la Geltrú. 
 

 
 Estrangera % Espanyola % Total 
I-05 37 4,52 782 95,48 819 
I-06 75 4,85 1.471 95,15 1.546 
III-01 50 7,85 587 92,15 637 
III-02 25 2,74 886 97,26 911 
III-03 49 4,90 952 95,10 1.001 
IV-02 41 6,51 589 93,49 630 
IV-03 101 4,61 2.090 95,39 2.191 
IV-04 116 6,95 1.552 93,05 1.668 
IV-05 50 3,05 1.589 96,95 1.639 
Total 544 4,93 10.498 95,07 11.042 
      
Quadre 6. Nacionalitat espanyola o estrangera   
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE   

 
 
Les dades corresponents als treballs d’anàlisi de l’escenari comercial realitzat l’any 
2006, en aquest cas per a l’àmbit del present Pla de millora urbana, donen un total 
de 957 estrangers, dels quals un 34,38% procedeixen de Sud-amèrica, un 30,51% 
d’Àfrica i només un 3,03% d’Àsia; la resta són europeus comunitaris (9,93%) o extra-
comunitaris (22,15%) (Quadre 7). 
 
Aquests percentatges són  bastant superiors als que resulten per al conjunt del 
municipi, pel que fa a la població d’origen africà o sud-americà. Més d’una tercera 
part, aproximadament, de la població municipal  amb aquests orígens es concentra 
en el nucli antic. 
 
 
 
 

 
 
 

 Nucli antic  Municipi  (1)  (2) 
 Total %  Total %  %  % 

Àfrica 292 30,51  1.007 21,33  30,51  29,00 
Àsia 29 3,03  967 20,48  3,03  3,00 
Sud-amèrica 329 34,38  997 21,12  34,38  33,00 
Resta Europa 212 22,15  1.116 23,64  22,15  19,00 
C. Europea 95 9,93  633 13,42  9,93  15,00 
Total 957 100,00  4.720 100,00  100,00  20,28 
          
Quadre 7. Distribució de la població per origen (2006)     
Font: Anàlisi de l'escenari comercial: Vilanova Vella.  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú   
(1) Percentatge sobre total immigrants al nucli antic      
(2) Percentatge sobre total immigrants a la ciutat      
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4. PARCEL·LARI I EDIFICACIÓ  

 

4.1. Característiques del parcel·lari 
 

El plànol d’informació I.5 (“Parcel·lari”), a escala 1:2.000, presenta tres categories 
diferenciades de parcel·les:  
 
a) Les parcel·les que corresponen històricament a la casa de cos, amb un front que 

oscil·la entorn dels 5 metres, tot i que moltes es troben avui densificades o 
modificades respecte del seu estat original. En aquesta categoria s’han senyalat, 
a més, els conjunts o grups de parcel·les que mantenen aquesta partició regular. 

 
b) Les parcel·les per a cases de major entitat, o per a cases de pisos, amb un front 

que podem situar aproximadament entre els 5 i els 12 metres. 
 

c) Les parcel·les de major grandària o de forma irregular, que acullen normalment 
edificis singulars, d’equipaments, d’institucions o altres usos, o promocions 
immobiliàries més recents. 

 
El plànol detecta la posició d’aquests tres grups de parcel·les en l’àmbit del Pla. En 
el nucli central de Vilanova hi trobem parcel·les de les tres categories, degut a la 
major presència d’edificis històrics i institucionals, equipaments públics, i una àmplia 
gamma d’edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars. En canvi, el sector situat a 
ponent de l’església, es pot observar una major regularitat parcel·lària. Els carrers 
Santa Anna, de les Tires, de Sant Francesc, de Sant Magí o dels Horts, entre 
d’altres, constitueixen carrers de cases regulars, basades en la parcel·la petita 
associada a les cases de cos. La grandària de l’illa suposa sovint l’aparició d’un gran 
espai central buit, o ocupat per usos no residencials. En el nucli de la Geltrú, la 
regularitat és també força clara, si exceptuem els espais centrals entorn de l’església 
i el castell. En aquest cas, però, es fa notar la presència d’un nombre significatiu de 
parcel·les mitjanes, sovint fruit de l’agregació de parcel·les originals menors.   
 
Es tracta, vist en el seu conjunt, d’un parcel·lari molt estructurat i ordenat en funció 
de la seva relació amb el carrer, associat a cases en mitjanaria i amb alineació 
obligatòria a vial. El parcel·lari defineix el front edificat a carrer i l’amplada de l’edifici, 
i deixa més lliure la profunditat edificable i el nombre de plantes en alçada, 
paràmetres que han estat objecte de regulacions normatives diverses. Correspon a 
una trama urbana compacta i densa.  

 

 
4.2. Característiques de l’edificació 

 
El plànol d’informació I.6 (“Sòl ocupat per l’edificació”), a escala 1:2.000, mostra les 
parts de les parcel·les actualment ocupades per edificacions, diferenciant 
edificacions en planta baixa i edificacions amb més d’una planta. Aquest plànol 
permet observar la gran compacitat urbana del nucli antic, només trencada en 
algunes illes de gran superfície o per la presència de jardins privats. Aquesta 
compacitat dificulta la possibilitat d’operacions d’esponjament urbà i d’ampliació del 
sòl destinat a espais lliures i equipaments comunitaris. 
 
Els tipus edificatoris residencials presents a l’àmbit de treball corresponen 
bàsicament a la casa unifamiliar en parcel·la petita, la casa unifamiliar singular en 
parcel·la gran i la casa plurifamiliar o edifici d’habitatges (construïts en diferents 
moments de la història de la ciutat i normalment sobre parcel·les grans, sovint 
resultat d’agregacions de parcel·les menors).  
 
Un primer índex de densitat ens el dona la quantitat d’edificis existents segons 
nombre d’habitatges. El Quadre 8 presenta aquestes dades per a les seccions 
censals total o parcialment incloses en l’àmbit del Pla.  Tot i la major grandària de 
l’àmbit, els edificis amb un únic habitatge dominen àmpliament, representant quasi el 
60% del total d’edificis amb habitatges. 
 
Un altre índex rellevant en aquest sentit és el corresponent al nombre total de 
plantes de l’edifici.  Per a aquesta dada podem comptar, a més de la estadística 
relativa a les mateixes seccions censals amb presència al nucli antic (Quadre 9), 
amb el resultat del treball de camp realitzat  (plànol I.7c “Edificació: nombre de 
plantes”). 

 
 Nombre d’edificis segons habitatges per edifici Edificis 
 0 1 2 3 4 5-9 10-19 20-39 40 o més Total 
I-05 54 146 43 28 14 11 4 0 0 300 
I-06 4 164 35 11 12 29 14 5 3 277 
III-01 14 89 32 13 18 17 1 0 0 184 
III-02 43 202 42 21 11 12 2 0   0 333 
III-03 26 94 27 17 14 16 9 3   0 206 
IV-02 41 120 19 16 17 24 3 0 0 240 
IV-03 16 266 41 17 13 28 26 4 0 411 
IV-04 29 205 56 29 16 29 11 1 1 377 
IV-05 3 64 29 15 8 16 34 1 0 170 
Total 230 1.350 324 167 123 182 104 14 4 2.498 
           
Quadre 8. Nombre d’edificis segons habitatges per edifici  
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE      
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El Quadre 9 ens ofereix el nombre d’edificis existents, a 2001, segons el nombre de 
plantes sobre rasant. Els edificis d’una, dues o tres plantes suposen, 
aproximadament, un 86% del total; els de quatre plantes, un 8%; i la resta només un 
6%. La mitjana general, sobre aquest àmbit, se situa en un total de 2,43 plantes. 
 
 

 

 
Nombre d’edificis segons nombre de plantes sobre 

rasant Edificis Plantes/edifici 
 1 2 3 4 5 6 7 8 o més Total Mitjana 
I-05 36 80 154 23 3 3 1 0 300 2,63 
I-06 151 55 24 19 16 9 3 0 277 2,04 
III-01 46 37 69 27 5 0 0 0 184 2,50 
III-02 75 102 139 14 3 0 0 0 333 2,30 
III-03 45 67 55 26 9 4 0 0 206 2,51 
IV-02 56 30 110 32 9 3 0 0 240 2,65 
IV-03 97 166 96 34 11 6 1 0 411 2,31 
IV-04 72 148 115 19 13 10 0 0 377 2,42 
IV-05 71 27 18 11 16 26 1 0 170 2,74 
Total 649 712 780 205 85 61 6 0 2.498 2,43 
           
Quadre 9. Alçades d’edificació en nombre de plantes sobre rasant  
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE      

 
 

 
El plànol I.7c (“Edificació: nombre de plantes”), a escala 1:2.000, permet visualitzar 
la posició dels edificis segons nombre de plantes. Les parcel·les corresponents a les 
cases de cos són les que suporten majoritàriament els edificis de dues -o tres- 
plantes. Les parcel·les de entre 5 i 12 metres acullen edificis de dos, tres o quatre 
plantes.  El plànol situa també els edificis de major alçada, que en l’àmbit de treball 
es redueixen a una vintena (i, per tant, deixa clar que la resta d’edificis de quatre o 
més plantes que apareixen en el Quadre 9 se situen fora de l’àmbit del nucli antic). 

 
 

4.3. Estat de conservació l’edificació 
 
Una aproximació a l’estat de manteniment de les edificacions es pot deduir de les dades 
del Cens 2001 sobre les mateixes seccions censals seleccionades a aquests efectes en els 
apartats anteriors. El Quadre 10 ofereix aquestes dades. Sobre l’àmbit més gran que el 
nucli antic a que es refereixen aquestes dades, el resultat és de 164 edificis en ruïna, 210 
en mal estat i 879 en deficient estat de conservació. En total, doncs, més d’un 20% 
d’edificis no poden ser considerats en bon estat. És possible que la proporció per al nucli 
antic sigui més alta 

 
En tot cas, i a partir de la inspecció visual realitzada a inicis de l’any 2007, ha estat possible 
confeccionar el plànol  I.7b.  (“Edificació: estat de conservació”), a escala 1:2.000. El criteri 
de valoració és sens dubte, diferent del utilitzat en el cens.  
 
S’han considerat com a edificis en mal estat de conservació aquells que presenten 
símptomes evidents de ruïna o abandó; són una trentena en l’àmbit del nucli antic (xifra 
molt inferior als 164 en ruïna i 210 en estat dolent que apareixen en les dades del cens per 
a les nou seccions censals senceres).  En l’altre extrem, s’han considerat edificis en bon 
estat els de recent construcció i els que, a partir d’una inspecció visual exterior, no deixen 
lloc a dubte quan a un correcte manteniment. Tota la resta, sense ser moltes vegades 
edificis amb patologies constructives o sense manteniment, s’han situat en la categoria 
d’edificis amb deficiències o amb mancances, que poden anar des de la constatació de 
brutícia o manca de pintura de la façana, la presència d’humitats, o d’altres deficiències, 
mancances o problemes visibles. Possiblement aquest criteri és proper al emprat en el 
cens per a la categoria d’edificis amb estat deficient.  
 
 
 
 Nombre d’habitatges segons estat de l’edifici Hbtges 
 En ruïna Dolent Deficient Bo s/d Total 
I-05 6 19 116 335 10 486 
I-06 1 15 147 813 0 976 
III-01 3 16 45 316 13 393 
III-02 3 3 23 462 0 491 
III-03 39 67 62 374 3 545 
IV-02 43 9 41 350 3 446 
IV-03 37 35 169 895 9 1.145 
IV-04 30 36 135 664 1 866 
IV-05 2 10 141 601 0 754 
Total 164 210 879 4.810 39 6.102 
       
Quadre 10. Estat de l’edificació  
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE    

 
 
 
4.4. Dinàmica recent 

 
Les dades corresponents a les llicències d’edificació atorgades per l’ajuntament no 
estan actualment informatitzades en forma adequada per a facilitar la seva 
explotació estadística. Així doncs, a efectes d’obtenir al menys alguna dada 
significativa de la dinàmica constructiva recent al nucli antic, s’ha procedit a partir de 
les dades cadastrals, on consta la data de les darreres obres efectuades en l’edifici, 
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encara que no es detalla l’abast d’aquestes obres (que poden consistir en la 
substitució de l’edifici o en una simple rehabilitació parcial). 
 
El plànol I.7a. (“Edificació: dinàmica recent”), a escala 1:2.000, expressa el resultat 
d’aquesta explotació. S’han indicat els solars i els edificis en construcció, a la data 
de la redacció d’aquest document, de forma separada. La resta d’edificis que 
apareixen amb una trama de color corresponen als que, segons les dades del 
cadastre, han efectuat obres, de major o menor entitat, al llarg dels darrers 26 anys 
(des de l’any 1981).  En tractar-se d’un període tant extens, no es pot considerar que 
la dinàmica constructiva hagi estat especialment alta. Actualment s’han 
comptabilitzat un total de 18 parcel·les que contenen edificis en construcció. El 
nombre total de solars buits edificables és de 15.  
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5. HABITATGE 

 

5.1. Característiques del parc d’habitatges 
 

Si bé les dades estadístiques disponibles tornen a ser les corresponents a les nou 
seccions censals que venim analitzant, el recompte directe efectuat a inicis de 2007 
ens permet disposar al menys de la xifra total d’habitatges existents al nucli antic.  
 
Així, el plànol  I.9a. (“Habitatge: densitat”), a escala 1:2.000, ofereix aquest recompte 
detallat. Apareix la xifra relativa al nombre d’habitatges de cada parcel·la i la suma 
corresponent al nombre d’habitatges total en cada illa.  S’han comptabilitzat tots els 
habitatges, ocupats o buits, principals o no.   
 
El nombre total d’habitatges en el nucli antic resulta ser de 2.346 habitatges, 
distribuïts uniformement (736 habitatges a la Geltrú, 892 habitatges a Vilanova vella i 
718 habitatges al sector de ponent). La densitat global és de 96,55 hbtges/ha. 
 
Els Quadres 11, 12 i 13 es refereixen a les dades estadístiques censals, per a 
l’àmbit més gran de les nou seccions censals, amb un total de 6.102 habitatges. El 
Quadre 12 ofereix les dades relatives a habitatges principals i altres, on es pot veure 
la importància relativa dels habitatges no familiars (un 28% del total). 
 

 
 Habitatges familiars  
 Principals  Altres Total  
I-05 341 145 486  
I-06 602 374 976  
III-01 262 131 393  
III-02 362 129 491  
III-03 380 165 545  
IV-02 268 178 446  
IV-03 845 300 1.145  
IV-04 684 182 866  
IV-05 628 126 754  
Total 4.372 1.730 6.102  
     
Quadre 11. Nombre d’habitatges familiars principals o altres   
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE   

 
 
 
 

 
El Quadre 13 permet establir la data de construcció de l’edifici on se situen els 
habitatges, on apareixen un 31,87% d’habitatges en edificis anteriors a 1941, un 
42,18% en edificis construïts entre 1941 i 1980, i un 25,30% en edificis posteriors a 
1981. Cal tenir en compte que l’àmbit és superior al del nucli antic, on el nombre 
d’edificis vells és sens dubte més alt, així com menor el d’edificis posteriors a 1981. 
 

 
 Habitatges segons data construcció edifici   

 <1900 1900-1941 1941-1980 1981-2001 s/d Total 
I-05 113 179 127 57 10 486 
I-06 66 154 383 373 0 976 
III-01 123 68 106 83 13 393 
III-02 251 50 96 94 0 491 
III-03 77 104 223 138 3 545 
IV-02 44 65 264 70 3 446 
IV-03 118 155 505 358 9 1.145 
IV-04 281 47 510 27 1 866 
IV-05 27 23 360 344 0 754 
Total 1.100 845 2.574 1.544 39 6.102 
       
Quadre 12. Nombre d’habitatges segons data de construcció de l’edifici  
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE    

 
 

El Quadre 13, finalment, detalla els edificis més recents, construïts entre 1991 i 
2000, on es pot apreciar que representen un 76,75% del total posterior a 1981 
segons el quadre anterior, deixant constància de la forta dinàmica de la dècada dels 
anys noranta.  

 
 

 1991-1995 1995-2000 Total 1991-2000 Total hbtges % s/total 
I-05 12 27 39 486 8,02 
I-06 108 122 230 976 23,57 
III-01 25 43 68 393 17,30 
III-02 36 36 72 491 14,66 
III-03 54 56 110 545 20,18 
IV-02 15 12 27 446 6,05 
IV-03 133 194 327 1145 28,56 
IV-04 5 2 7 866 0,81 
IV-05 157 148 305 754 40,45 
Total 545 640 1.185 6.102 19,42 
      
Quadre 13. Nombre d'habitatges en edificis construïts entre 1991 i 2000 
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE   
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5.2. Nivell mitjà d’ocupació i habitatges buits 

 
Sobre el nombre total d’habitatges en el nucli antic, de 2.346 habitatges, un total de 
199 són habitatges buits, segons el recompte efectuat sobre el terreny a inicis de 
2007.  És a dir, un 8,48% de total, el que representa un percentatge significatiu.  Els 
habitatges buits es concentren sobre tot el sector de ponent (73 habitatges buits) i 
nucli antic de Vilanova (66 habitatges buits), però són igualment presents  al nucli  
de la Geltrú (60 habitatges buits). 
 
El plànol  I.9b (“Habitatge: ocupació”), a escala 1:2.000, permet situar de forma 
precisa els edificis amb habitatges buits. Es diferencien les parcel·les amb edificis 
sencers buits (en alguns dels quals no ha estat possible precisar el nombre 
d’habitatges i s’ha reduït a 1 habitatge).  
 
Per a una població total estimada en 4.515 habitants (si prenem com a base la 
estimada en el recompte expressament efectuat per al Pla de millora urbana, descrit 
en l’apartat 3.2) el nivell mitjà d’ocupació (NMO) resulta ser de 1,92 habitants per 
habitatge. 
 
Per a l’àmbit de les nou seccions censals (Quadre 14), és possible detallar la 
grandària de les llars (nombre de persones per llar), xifra que no és exactament la 
corresponent al nombre de persones per habitatge. Podem, si més no, trobar el 
nombre mig de persones per llar, que per aquest àmbit seria de 2,48 persones per 
llar.  
 
En tot cas,  el nombre de llars unipersonals representa el 25,07% del total, i el de 
llars amb dues persones, un altre 31,50%. És a dir, les llars amb una o dues 
persones sumen un 56,57% del total. Aquest percentatge, lògicament, ha de ser 
encara més accentuat en l’àmbit estricte del nucli antic.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Nombre de llars segons grandària Llars Persones P/Ll 
 1 2 3 4 5 6 Total Total  
I-05 103 103 64 50 13 5 338 796 2,36 
I-06 154 171 130 101 32 10 598 1.510 2,53 
III-01 82 75 50 33 11 9 260 623 2,40 
III-02 97 111 76 55 17 3 359 870 2,42 
III-03 74 134 74 65 24 7 378 986 2,61 
IV-02 81 85 53 28 18 3 268 630 2,35 
IV-03 202 256 196 138 29 12 833 2.071 2,49 
IV-04 186 210 145 106 23 11 681 1.646 2,42 
IV-05 110 223 140 120 27 8 628 1.639 2,61 
Total 1.089 1.368 928 696 194 68 4.343 10.771 2,48 
          
Quadre 14. Nombre i grandària de les llars  
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE     
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6. ESTRUCTURA  SOCIO-ECONÒMICA 

 

 
6.1. Població activa  

 
Novament a partir de les dades disponibles, referides a les nou seccions censals de 
referència, el Quadre 15 detalla el nombre d’actius i d’inactius segons el cens de 
2001. Resulta un 61,94% d’actius (ocupats o desocupats) i un 38,06% d’inactius, si 
bé les xifres es refereixen únicament a la persona de referència de la llar (que 
representen un total de 4.372 persones).  
 

 
 Actius % Inactius % Total 

I-05 190 55,72 151 44,28 341 
I-06 354 58,80 248 41,20 602 
III-01 167 63,74 95 36,26 262 
III-02 195 53,87 167 46,13 362 
III-03 262 68,95 118 31,05 380 
IV-02 152 56,72 116 43,28 268 
IV-03 589 69,70 256 30,30 845 
IV-04 375 54,82 309 45,18 684 
IV-05 424 67,52 204 32,48 628 
Total 2.708 61,94 1.664 38,06 4.372 
      
Quadre 15. Relació amb l'activitat de la persona de referència de la llar 
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE   

 
 
 
6.2. Estructura socioeconòmica de la població 
 

Per a una aproximació a la estructura socioeconòmica de la població, procedim 
anàlogament sobre la base de les seccions censals senceres seleccionades, 
examinant el nivell d’estudis i la situació professional de la persona de referència de 
la llar (4.372 persones).  
 
El nivell d’estudis (Quadre 16) presenta una majoria de persones amb nivell de 
primer i segon grau, que suposen conjuntament un 64,41% del total. El tercer grau 
(estudis universitaris) suposa un 15,62%. Els analfabets o sense estudis suposen el 
19,96% restant.  

 
 

 Analfabet Sense est. 1er grau 2on grau 3er grau Total 
I-05 4 50 85 129 73 341 
I-06 16 184 85 232 85 602 
III-01 5 65 64 88 40 262 
III-02 6 36 80 170 70 362 
III-03 6 92 83 140 59 380 
IV-02 6 14 130 75 43 268 
IV-03 16 76 287 328 138 845 
IV-04 20 186 185 236 57 684 
IV-05 18 73 112 307 118 628 
Total 97 776 1.111 1.705 683 4.372 
       
Quadre 16. Nivell d'estudis de la persona de referència de la llar 
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE    

 
 

La situació professional de la persona de referència de la llar apareix detallada en el 
Quadre 17. Hi trobem un nombre important (quasi un 42%) de persones sense 
dades. De la resta hi dominen àmpliament els treballadors per compte dels altres 
(amb caràcter fix o indefinit), que sumen el 40,05% del total). La resta es reparteix 
entre empresaris, professionals, treballadors eventuals i temporals, i altres 
situacions.  

 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Total 
I-05 15 24 107 30 0 165 341 
I-06 16 24 229 51 0 282 602 
III-01 11 18 89 36 1 107 262 
III-02 10 21 120 35 0 176 362 
III-03 19 30 162 40 0 129 380 
IV-02 17 10 89 24 2 126 268 
IV-03 28 35 422 64 3 293 845 
IV-04 25 29 225 67 1 337 684 
IV-05 23 23 308 52 1 221 628 
Total 164 214 1.751 399 8 1.836 4.372 
        
Quadre 17. Situació professional de la persona de referència de la llar 
Font: elaboració pròpia a partir Cens 2001 INE     
(1) Empresari o professional que emplea personal    
(2) Empresari o professional que no emplea personal    
(3) Treballador per compte d'altres amb caràcter fix o indefinit   
(4) Treballador per compte d'altres amb caràcter eventual o temporal   
(5) Altres situacions (ajut familiar, membre de 
cooperativa)    
(6) Sense dades       
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6.3. Usos del sòl  
 

Els usos actuals del sòl es poden examinar en el plànol I.11 (“Usos del sòl”) a escala 
1:2.000, que transcriu les dades recollides directament en els treballs de camp. Hi 
figuren els usos de les plantes baixes que acullen alguna activitat. La resta, ocupada 
per habitatges o sense activitat, apareix en color blanc. 
 
El detall és el següent: 
 
-aparcaments 
-magatzems 
-edificis públics i equipaments 
-entitats i associacions culturals o recreatives privades 
-comerç: alimentari 
-comerç: tèxtil 
-comerç: altres 
-comerç: en lloguer 
-comerç: en venda 
-bancs, immobiliàries i oficines 
-bars, restaurants, pubs i cafès 
-serveis personals 
-hostaleria 
-agència de viatges 
-indústries 
 
De l’examen del plànol destaquen algunes àrees de concentració comercial i 
d’activitat econòmica: 
 
-l’eix del carrer de la Unió (activitat comercial barrejada amb terciari i bars i 
restaurants). 
-l’entorn de la plaça del Lledoner (activitat comercial, bars i restaurants) 
-l’eix carrer de l’Aigua-carrer de Sant Gregori-plaça de les Cols, en la frontera entre 
el nucli antic i l’Eixample, amb un fort caràcter comercial. 
-el carrer del Comerç, en continuïtat amb el carrer dels Caputxins, fins a la plaça de 
Pau Casals (eix comercial). 
-els entorns del carrer Major, carrer de la Lluna i carrer de Sant Antoni, en el nucli 
vell de Vilanova (comerç i altres activitats) 
-l’entorn de la plaça de Sant Antoni (comerç i serveis personals) 
-el carrer de Sant Francesc (comerç i magatzems) 
-la part alta del carrer de Santa Anna (comerç i magatzems) 
 

Els estudis de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, destaquen les dificultats del comerç al nucli antic degudes a la degradació 
general del barri, les interferències dels cotxes o les voreres minúscules,  la 
incorrecta senyalització per guiar-se i els vehicles que circulen molt a prop del 
consumidor, a més de la manca  d’aparcaments al carrer.  Es destaca que tot acte 
de compra es pot afavorir amb un entorn adequat.  
 
El comerç actualment existent, d’altra banda, respon a un ventall molt ampli d’oferta, 
des del comerç alimentari fins a les petites botigues amb oferta molt variada. 
Existeixen pocs comerços especialitzats que actuïn com a referència i és també 
escassa la venda de productes de la gamma alta. 
 
L’estudi dels usos revela, d’altra banda, la escassa presència d’establiments hotelers 
i de restauració, una mancança que podria subsanar-se si es donen les condicions 
urbanístiques i les oportunitats de localització en edificis adequats, ja siguin edificis 
rehabilitats amb valor arquitectònic o de nova planta. La presència d’un o dos hotels 
urbans de categoria, així com l’arribada de la restauració de qualitat (que podria 
basar-se en la important tradició gastronòmica local), que aprofitin unes noves 
condicions de l’entorn, podria actuar com a factor locomotora en relació a altres usos 
i activitats comercials i complementàries. 
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7. PLANEJAMENT I ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

 

7.1. El planejament general  
 

a) Qualificacions urbanístiques 
 
El planejament general vigent a Vilanova i la Geltrú és el Pla general d’ordenació 
urbana aprovat definitivament l’any 2001. D’acord amb aquest document, les 
qualificacions urbanístiques de l’àmbit del Pla de millora urbana corresponen 
majoritàriament a la zona de Casc Antic (clau 1) i, en menor extensió, a altres zones, 
a més dels espais reservats per a sistemes general viari, d’espais lliures i 
d’equipaments.   
 
La transcripció figura en el plànol d’informació I.4 (“Planejament urbanístic vigent”),  
a escala 1.2.000. El Quadre 18 ofereix un resum sinòptic dels paràmetres i 
condicions normatives. 
 
Les zones involucrades són les següents: 
 
Zona de Casc Antic (clau 1) 

El Pla general determina l’àmbit a desenvolupar mitjançant Pla especial de reforma 
interior (que ha d’incloure tota la clau 1) així com altres àmbits específics derivats de 
l’Avanç de l’anterior (clau AE), però regula les edificacions segons el tipus 
d’ordenació d’alineació a vial.  Aquesta regulació s’analitza més endavant 
 
Zona de Conservació (clau 3a) 

Correspon a les illes situades a ponent de l’església de Sant Antoni Abat, de major 
dimensió, que reben la mateixa qualificació urbanística que part de l’eixample, amb 
l’objectiu de mantenir els factors ambientals i morfològics. La clau 3a correspon a 
l’Àrea central, on es fomenta el sector terciari i de comerç.  La regulació de 
l’edificació és en base a l tipus d’ordenació segons alineació a vial 

 

Zona de l’Eixample (clau 4) 

Correspon a les tres illes situades per sobre del carrer de la Pastera, que apareixen 
regulades com a zona d’Eixample (expansió urbana organitzada en illa tancada amb 
pati interior). Es poden desenvolupar Plans especials i Estudis de detall. La regulació 
general és la d’edificació segons alineació de vials. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona subjecte a ordenació volumètrica definida per PE posterior  (clau 13) 

Correspon a l’illa delimitada pel carrer de la Unió, carrer de Pàdua,  carrer de Santa 
Eulàlia i plaça de la Peixateria, que queda subjecte a ordenació volumètrica segons 
planejament derivat u ordenació de l’illa, que definirà el sostre edificable. Malgrat tot, 
el Pla general defineix alineacions i alçades d’edificació. 



 

Clau  1 3a 4 13 

Zona Nucli antic Conservació Eixample Ordenació específica 

          

Façana mínima Unifamiliar:   <5 m.i pe<13 m. Unifamiliar:   <5 m.i pe<13 m. 8 m.   

(fm) Plurifamiliar: >5 m.i pe>13 m. Plurifamiliar: >5 m. i pe>13 m.     

Profunditat edificable Determinació gràfica Determinació gràfica Determinació gràfica   

(pe) (o segons E.D. amb limitacions) (o segons E.D. amb limitacions) Veure quadre art. 143,5   

Alineació A vial en totes les plantes A vial en totes les plantes A vial en totes les plantes Determinació gràfica 

(a) (reculades E.D. tram sencer carrer)   (reculades E.D. art. 143,6)   

Nombre de plantes Determinació gràfica Determinació gràfica Determinació gràfica   

(np)     Veure quadre art. 143,3   

Alçada edificable Promig edif. amb igual np façana Promig edif. amb igual np façana Determinació gràfica   

(h)     Veure quadre art. 143,3   

Altura plantes pis  Promig edif. amb igual np façana Mínim lliure = 2,80 m. Mínim lliure = 2,60 m.   

(h-pp) Mínim lliure = 2,50 m.       

Altura planta baixa Mínim lliure Vilanova = 3,25 m. Mínim lliure = 3,30 m. Mínim lliure com/ind = 3,50 m.   

(h-pb general) Mínim lliure la Geltrú = 2,80 m.   Mínim lliure of/cm<80 m2 = 3 m.   

  No s'autoritzen altells No s'autoritzen altells Altells amb condicions   

Altura planta baixa Altura total = 3,25 m. en façana Altura total = 3,50 m. en façana Altura total segons h-pb general   

(h-pb habitatge) Mínim lliure = 2,80 m. Mínim lliure = 2,80 m. Mínim lliure = 2,60 m.   

Cossos sortints Només oberts tipus balcó Només oberts tipus balcó Tancats o semitancats art.143,7   

 Màxim 40% llargada planta Vol màxim = 0,60 m. Oberts art.143,7   

 Vol màxim 10% ample carrer Vol màxim = 1/10 ample vial     

  Carrers<4 m: vol màxim = 0,30 m. Sep.mitgera 1/3 ample façana     

Obertures planta pis Ample màxim = 1,50 m.       

(format vertical) Màxim total = 50% ample façana       

Quadre 18. Resum normes edificació zonals segons Pla general vigent   

Font: elaboració pròpia    
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b) Unitats d’actuació  (UA) 
 

El Pla delimita dues Unitats d’actuació (UA17 i UA18) dins de l’àmbit de planejament 
del nucli antic i altres dues (UA3 i UA16) que són adjacents al mateix. Les 
especificacions en el planejament general són les següents: 
 

- UA 3: Ronda Ibèrica - Carrer Sant Roc. Industrial amb possible transformació a ús residencial amb 
obtenció de sòl per espais lliures i equipaments com a ampliació de l’Hospital. Ordenació segons es 
grafia al plànol 7E de la sèrie C, mantenint un pas en planta baixa en prolongació del carrer Escoda. 
Pati no edificable en planta baixa, però sí en planta soterrani. 

- UA.16. La Geltrú - Sant Jordi. Cessió de terrenys amb destí a vialitat i/o espais lliures que 
garanteixin una bona connexió entre la Geltrú i el sector Sant Jordi I, i reparcel·lació, amb els 
paràmetres resultant del plànol 6F de la sèrie C. 

- UA.17. Joaquim Mir - Torrent de la Pastera. Reubicació de l’edificabilitat segons plànol 7F de la 
sèrie C i cessió de terrenys entre torrent de la Pastera, casa Papiol i teatre Apol·lo per a espais 
lliures. 

- UA.18. Carrer Ametller 12. Reparcel·lació segons paràmetres del plànol 7F de la sèrie C, i 
manteniment de la masia existent, o bé, enderrocant la masia, acumular el seu sostre amb major 
longitud de l’edificació en alineació de façana. 

 

Nº APROFITAMENT PRIVAT CESSIONS MÍNIMES GESTIÓ NECESSÀRIA 

3 1,62 m² sostre/m² sòl Segons plànol 7E, sèrie C Estudi de Detall 

16 2,00 m² sostre/m² sòl Vial i/o equipament segons full 
6Fsèrie C 

Estudi de Detall 

Projectes de reparcel·lació o compensació i 
d’urbantizació 

17 1,20 m² sostre/m² sòl 800 m² equipament Exclusivament cessió 

18 0,85 m² sostre/m² sòl - Estudi de Detall 

Projecte de reparcel·lació o compensació 

 
 

c) Àmbits específics (AE) 
 
També es delimiten dos àmbits específics (clau AE), subjectes a Pla especial 
d’acord amb l’article 115 de les normes urbanístiques. 
 
 
 
 

 
 
 
 
d) Regulació específica del Patrimoni històric-artístic 
 
Cal tenir en compte, a més, que el Pla general delimita i numera individualment totes 
les parcel·les on hi ha edificis o elements inclosos en el Catàleg del Patrimoni 
històric-artístic, que queden subjectes a la regulació específica del Pla especial. 
 
És molt important tenir en compte les disposicions particulars dels conjunts 
urbanístics que apareixen en el capítol VI de les normes urbanístiques del Pla 
especial del Patrimoni històric-artístic de Vilanova i la Geltrú, donada la seva 
incidència en la regulació normativa dels conjunts, que no abasten la totalitat de 
l’àmbit del PMU, sinó només una part. Concretament, l’article 57 es refereix al 
conjunt urbanístic de “la Geltrú” i l’article 58 al conjunt urbanístic de “Vilanova antiga 
i el Palmerar” (veure Annex I). 
 
 

7.2. El planejament derivat en el nucli antic 
 

D’acord amb l’article 115 de les normes urbanístiques, el Pla general vigent preveu 
un àmbit per la totalitat dels sòls inclosos en clau 1 i d’altres limítrofs amb els 
anteriors amb altres claus, el qual s’havia de subdividir en dos sectors subjectes a 
Pla especial de reforma interior (PERI), un pel nucli antic de Vilanova i un altre per al 
de la Geltrú. 
 
L’Avanç de Pla redactat l’any 1999, tot i que no va ser aprovat inicialment, va servir 
de base a la proposta del Pla general de 2001 i és el document que es cita en 
l’apartat 2 de l’article 115. Així, alguns dels àmbits proposats en l’Avanç com a 
subjectes a major estudi, apareixen delimitats com a àmbits específics (clau AE) o 
Unitats d’actuació (UA) en el Pla general. 
 
L’article 115 citat conté, a més, la definició dels objectius dels Plans especials del 
nucli antic i dels àmbits específics, així com la informació que han de contenir i el 
nivell de determinacions. 
 
L’Avanç de Pla de 1999 és, així doncs, l’únic document de planejament derivat 
redactat fins al moment per als nuclis antics de Vilanova i de la Geltrú. El present Pla 
de millora urbana (PMU) es redacta en continuïtat amb aquell document, si bé a 
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partir d’una informació urbanística més actualitzada i en el marc d’una nova 
legislació urbanística a Catalunya. 
 
Aquest Avanç, redactat pels arquitectes Eva Prats i Ricardo Flores l’any 1999 conté 
una sèrie de dades recollides directament sobre el terreny sobre estat de 
conservació de les finques, edificis i habitatges buits, ordenació física, espais verds, 
equipaments i usos del sòl, xarxa viària i d’altres, que admeten una comparació amb 
les dades actualitzades a 2007 contingudes en el present document. 
 
L’Avanç de 1999 acaba amb una proposta d’ordenació de la xarxa viària (carrers de 
vianants i de tràfic invertit), i amb la delimitació d’un total de 10 àmbits específics 
d’actuació. Per a cada un d’aquests àmbits s’especifiquen diverses actuacions, 
únicament enunciades i pendents de major aprofundiment en el Pla. Però la manca 
de continuïtat del tràmit no va permetre desenvolupar aquestes propostes, algunes 
de les quals avui ja no són possibles. 
 
 

7.3. El Projecte d’Intervenció Integral 
 

La proposta del Projecte d’Intervenció Integral “Nucli Antic de Vilanova”, presentat 
amb data d’octubre de 2006 per l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú al denominat 
“Programa de Barris” de la Generalitat de Catalunya inclou un document de síntesi i 
un pressupost de les intervencions. 
 
L’àmbit és sensiblement diferent respecte del d’aquest Pla de millora urbana (PMU), 
donat que no inclou la Geltrú i, en canvi, s’amplia notablement per la banda de 
ponent fins arribar al carrer Pare Garí. 
 
L’objectiu general del Projecte és el de “revitalitzar i actualitzar el Nucli Antic de 
Vilanova, amb la intenció de retornar-li la seva identitat i patrimoni històric, deturant 
la degradació urbanística i socio-econòmica, adequant-lo a les necessitats de la 
població resident, millorant i adaptant infraestructures i equipaments, incrementant 
l’atractiu com lloc de residència, d’activitat econòmica i cultural, al servei dels veïns i 
de tota la població de Vilanova”. 
 
Aquest objectiu general es desplega en nou objectius específics, que es concreten 
en quatre grups de programes corresponents als apartats d’urbanisme (I), 
rehabilitació d’habitatges i millora d’equipaments (II), desenvolupament social i 
econòmic (III) i millora en la mobilitat i supressió de barreres arquitectòniques (IV).   
 
 

 
 
Els programes d’urbanisme (grup I) fan referència a: 
 

1. Reurbanització dels eixos bàsics del nucli antic de Vilanova i d’altres carrers i 
placetes complementaris. 

2. Actualització de la instal·lació d’enllumenat a la zona. 
3. Construcció del col·lector transversal central 
4. Urbanització de la plaça Casernes. 

5. Reforç de la volta del torrent de la Pastera. 
6. Esponjament del carrer Sant Pere. 
7. Implementació d’una xarxa de carrils per bicicletes. 

8. Millora en la recollida d’escombraries mitjançant contenidors soterrats. 
 

Els programes de rehabilitació d’habitatges i millora d’equipaments (grup II) inclouen: 
 
1. Ajuts per a la instal·lació d’ascensors. 
2. Ajuts per la reparació de façanes. 

3. Millora de les instal·lacions comunes d’aigua. 
4. Ajuts per la instal·lació d’infraestructures comunes de telecomunicació. 
5. Adequació de l’espai cultural polivalent “La Sala”. 

6. Actuacions per a l’ús públic del jardí del Museu Papiol. 
7. Centre d’Acció Comunitària al nucli antic de Vilanova. 
 

Els altres dos grups de programes inclouen accions de tipus socio-econòmic i en 
relació a la mobilitat i barreres arquitectòniques. 
 
En el seu conjunt, el Projecte d’Intervenció Integral, amb un pressupost total de 
15.490.420 €, suposa la posta en marxa de 26 actuacions, agrupades en  quatre 
grups de programes, que suposaran una injecció importantíssima per a l’assoliment 
dels objectius generals abans descrits. Aquestes actuacions estan en la línia del que 
també pretén el present Pla de millora urbana, que és l’instrument urbanístic que ha 
de definir l’ordenació i regulació del nucli antic, i que inclou aquestes i altres accions 
urbanístiques a realitzar en un horitzó temporal més ampli. 
 

 
7.4. Actuacions recents o en curs d’execució 

 
Les actuacions recents o en curs d’execució figuren en el plànol d’informació I.14 
(“Operacions en curs”), a escala 1:2.000. Corresponen a les Unitats d’actuació, 
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Projectes d’urbanització i altres actuacions situades en l’àmbit del Pla de millora 
urbana. 
 
a) Unitats d’actuació 
 
Les Unitats d’actuació delimitades pel planejament general (dins de l’àmbit del PMU 
o adjacents) que han estat desenvolupades són les que es relacionen a continuació: 
 

1) Unitat d’actuació UA3.  
Estudi de Detall. Octubre de 2003. 
Modificació puntual del Pla general a l’àmbit de la UA3 (carrer de Sant 
Roc, Ronda Ibèrica, Hospital de Sant Antoni Abat). Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. Desembre de 2006. 
 

2) Unitat d’actuació UA16. 
Modificació puntual del Pla general de la Unitat d’actuació núm 16. Sant 
Jordi - la Geltrú. Aprovació definitiva CTUB 22/07/2003. Text refós 
aprovació definitiva 21/01/2004. 
 

3) Unitat d’actuació UA17. 
Estudi de Detall de la unitat arquitectònica UA-17 del Pla general 
d’ordenació urbana PGOU de Vilanova i la Geltrú. Promogut per 
Construccions Quint Mar, SL. Aprovació definitiva Ple 01/07/2002. 
 

 
b) Projectes d’urbanització 

 
En el capítol de projectes d’urbanització recents de carrers i espais públics, 
projectats o en execució, es poden citar els següents: 

 
1) Projecte de reurbanització del barri de la Geltrú. Secció de Projectes 

Urbans del Servei d’Urbanisme i Medi Ambient. Desembre de 2001.  
 

2) Projecte de repavimentació de les places de Pau Casals, de la Diputació i 
carrer de les Premses. Secció de Projectes Urbans del Servei 
d’Urbanisme i Medi Ambient. Agost de 2002. 

 
3) Projecte de repavimentació de la plaça del Pou, tram parcial del carrer de 

la Unió i els carrers del Palmerar i Palmerar de Baix. Secció de Projectes 
Urbans del Servei d’Urbanisme i Medi Ambient. Setembre de 2004. 

 

4) Projecte de repavimentació dels carrers de Sant Josep, Major, Joaquim 
Mir, Ametller i de l’Hospital.  Secció de Projectes Urbans del Servei 
d’Urbanisme i Medi Ambient. Setembre de 2004. 

 
5) Projecte d’urbanització dels carrers de Santa Anna, dels Estudis i plaça de 

Miró i Soler. Secció de Projectes Urbans del Servei d’Urbanisme i Medi 
Ambient. Febrer de 2005. 

 
6) Projecte de reurbanització del carrer Correu i el carrer de la Providència 

entre la plaça Soler i Gustems i el carrer Correu. Secció de Projectes 
Urbans del Servei d’Urbanisme i Medi Ambient. Abril de 2005. 

 
7) Projecte de reurbanització de la plaça de les Casernes i els carrers Olesa i 

Casernes. Secció de Projectes Urbans del Servei d’Urbanisme i Medi 
Ambient. Març de 2006. 

 
 

c) Altres actuacions 
 

1) Conveni urbanístic illa Portal del Nin. Proposta d’ordenació urbanística 
redactada en el marc dels treballs previs del present Pla de millora urbana. 

 
2) Projecte de rehabilitació de l’edifici “La Sala”, situat al carrer Joaquim Mir, 

cantonada Rambla dels Josepets.  Projecte de rehabilitació redactat per 
l’arquitecte Víctor Argentí per a la reutilització del vell edifici (antic teatre i 
sala de ball) com a centre cultural polivalent.  
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8. EL TEIXIT URBÀ 

 

8.1. Nuclis urbans 
 

L’àmbit delimitat a efectes del present Pla de millora urbana inclou els nuclis antics de 
Vilanova i de la Geltrú, juntament amb altres formacions urbanes que tenen un origen 
posterior en tant que prolongació dels mateixos.  Aquest diferent origen i evolució es 
ben visible en el diferent grau de cohesió urbana, en l’estat dels espais públics i en les 
característiques de l’edificació.  El Pla de millora urbana aspira precisament a dotar 
d’una major cohesió urbana al conjunt de tots ells i a augmentar la integració i fluïdesa 
amb la resta de la ciutat. 
 
Dins de l’àmbit del Pla de millora urbana podem distingir les següents àrees 
diferenciades: 
 
a) Nucli antic de la Geltrú 
 
És potser el nucli antic més clarament definit i cohesionat, per raó de la seva posició 
respecte del conjunt de la ciutat i pels seus límits perfectament diferenciats. El recent 
procés de rehabilitació integral, que ha suposat una millora substancial dels espais 
públics i dels serveis urbanístics, i que està tenint també uns efectes clarament visibles 
en la millora i rehabilitació dels edificis, no és aliè a aquesta percepció. El pla de millora 
urbana centrarà la seva intervenció en la regulació normativa dels usos i activitats i, en 
menor grau, de les edificacions, i també en la aportació de sòl per a espais lliures i 
equipaments i dotacions de barri. 
 
b) Nucli antic de Vilanova i el Palmerar 

 
El nucli antic de Vilanova, juntament amb el nucli antic del Palmerar (que consolidà la 
fusió entre els nuclis de Vilanova i la Geltrú), tot i perfectament delimitats en tant que 
conjunts de valor històric-artístic, estan molt més ben connectats amb l’Eixample de 
Vilanova i altres formacions urbanes posteriors que el nucli de la Geltrú. D’altra banda, 
la seva evolució social i econòmica en els darrers decennis no ha estat contrarestada 
per una acció dinamitzadora o urbanitzadora suficient. Alguns dels indicadors 
demogràfic i socials abans exposats són significatius d’aquest procés. El Pla de millora 
urbana, juntament amb el Projecte d’Intervenció Integral ja en marxa, són els 
instruments que han de permetre revitalitzar aquests nuclis, introduir noves activitats 
econòmiques, fomentar la rehabilitació i la revalorització de l’arquitectura, consolidar la 

població resident i millorar la urbanització i els espais públics. Aquests dos nuclis no 
poden perdre el caràcter d’espais i urbans centrals connectats amb l’eixample, ni poden 
derivar cap a una zona d’exclusió.  

 
c) Carrer de la Unió 

 
El carrer de la unió, construït sobre un tram del torrent de la Pastera, ha donat lloc a un 
espai singular diferenciat, en la confluència dels tres nuclis antics citats. La seva funció 
com a via distribuïdora del tràfic rodat, públic i privat, que cal mantenir, pot 
complementar-se amb la d’un eix d’activitat econòmica principal (locals comercials, 
restaurants, oficines). Cal un reestudi de la pròpia secció del carrer per tal de recolzar 
aquestes activitats i oferir un marc més representatiu dins el conjunt del nucliantic. 

 
d) Torrent de la Pastera 

 
Tot l’antic raval de la Pastera, però més especialment el sector existent entorn del tram 
de torrent que encara és a l’aire lliure, representa una oportunitat de primer ordre per al 
nucli antic. No només per la possibilitat de projectar la nova avinguda, amb una secció 
adequada, sinó també per la presència d’importants peces d’equipament i espais lliures 
amb façana al futur passeig.  La consideració del parc urbà previst a l’altre costat del 
torrent, i de la ordenació del sector entorn de les Casernes, adquireixen un valor 
fonamental per al nucli antic. 

 
e) Ravals del nucli antic de Vilanova 

 
Finalment, cal considerar la ordenació i regulació dels ravals construïts sobre els eixos 
dels antics camins a Tarragona i a l’Arboç, del sector situat a ponent de l’església de 
Sant Antoni Abat, i del sector de Cap de Creu,  que han de ser entesos com a part del 
nucli antic de Vilanova, i que en gran part s’han ja inclòs en l’àmbit del present Pla de 
millora urbana.  

 
 
 

8.2. Regulació normativa de l’edificació 
 

La normativa reguladora dels usos i les edificacions, corresponent bàsicament al 
planejament general vigent i al planejament especial del patrimoni històric-artístic, 
apareix  resumida en el Quadre 18.  
 
L’aplicació d’aquesta normativa al llarg dels anys ha obert, en la pràctica quotidiana del 
tràmit i concessió de llicències d’obres i activitats, un seguit de temes i qüestions que 
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cal abordar des de la perspectiva del present Pla de millora urbana. Es tracta 
d’interpretacions del text articulat, de criteris d’aplicació més o menys consolidats, de 
desajustos en alguns casos i de mancances en d’altres, que convé examinar  per tal de 
donar una resposta adequada a través de les pròpies normes del Pla de millora urbana. 
 
La present Memòria inclou únicament una relació d’aquests temes a afrontar, elaborada 
a partir de la confrontació del cos normatiu amb la realitat construïda, de les dificultats 
dels projectes en determinades situacions, i de la labor de sistematització i síntesi dels 
tècnics responsables de la concessió de les llicències d’obres.  

 
 
8.3. Equipaments i dotacions 

 
Si bé els espais qualificats pel planejament urbanístic vigent per a sistema 
d’equipaments i dotacions públiques comporta algunes peces de sòl de gran dimensió, 
les reserves són encara insuficients a mig i llarg termini per a satisfer les necessitats 
existents. 
  
El nucli principal d’equipaments públics en el nucli antic se situa en la part alta, on 
conflueixen l’hospital comarcal de Sant Antoni Abat i l’església de Sant Josep, i on estan 
previstos, en l’illa de l’Apol·lo,  un equipament socio-sanitari i un espai cultural 
polivalent, i en el solar de la Ronda Ibèrica, un hospital de proximitat. D’altra banda la 
utilització de les antigues casernes com a equipament esportiu ha cobert en part el 
dèficit en aquesta matèria.  
 
Això no obstant caldria, pensant en un futur en el que el nucli antic tendeixi cap a una 
normalització social i econòmica, amb un percentatge més important de residents 
permanents i una piràmide d’edats més equilibrada,  preveure alguns nous espais per a 
equipaments docents, escoles bressol, centres assistencials, centre d’acció comunitària, 
administració pública i d’altres equipaments i dotacions. Alguns d’ells poder assignar-se 
als espais ja qualificats i d’altres requereixen noves reserves de sòl.  
 

8.4. Espais lliures 
 

El dèficit d’espais lliures al nucli antic és molt notable. De fet únicament existeixen, en 
tant que espais lliures públics, les places i placetes, algunes d’elles qualificades 
expressament com a sistema d’espais lliures pel planejament urbanístic. L’únic espai 
públic de certa superfície és la plaça de recent construcció (jardins de l’Apol·lo) amb 
front al torrent de la Pastera. Altres espais lliures o jardins de certa entitat són de 
caràcter privat (jardins de la casa Mir o de la casa Benach) o es troben situats en 

recintes interiors d’equipaments (jardins de l’Hospital de Sant Antoni Abat o del Museu 
de can Papiol).  
 
El planejament urbanístic vigent únicament qualifica com a sistema d’espais lliures els 
següents espais: 
 

a) Plaça de les Neus, davant de l’església de Sant Antoni Abat. 
b) Plaça de Sant Antoni, darrera de l’església de Sant Antoni Abat. 
c) Jardins de l’Apol·lo (a la UA17), de recent execució 
d) Plaça de les Casernes, en construcció, amb aparcament soterrat. 
e) Espai situat entre el carrer de Santa Magdalena i el carrer de la Creu, pendent 

de definició mitjançant el PMU de les Casernes 
f) Plaça de la Peixateria, amb aparcament soterrat. 
g) Espai situat al carrer de Sitges, actualment ocupat per una indústria. 

 
D’altra banda, resulta evident que l’única possibilitat de crear un parc urbà de gran 
dimensió en posició adjacent al nucli antic radica en el sector de sòl urbanitzable (clau 
14a2), pendent de Pla parcial, situat al torrent de la Pastera, on la seva qualificació com 
a sistema d’espais lliures pot ser compensada en l’àmbit de l’Eixample Nord. 
 

 
 
 
8.5. Estat dels serveis urbanístics 
 

8.5.1. Subministrament d’aigua  
 
La xarxa de subministrament d’aigua potable actualment existent al nucli antic de 
Vilanova és obsoleta i té que ser completament remodelada. El plànol d’informació 
adjunt indica el tipus de tub instal·lat en cada un dels carrers.  Quan s’indica FC i el 
diàmetre, es fa referència al tub de fibrociment; es tracta de tubs molt antics, amb juntes 
metàl·liques molt envellides i oxidades, que provoquen contínues fugues d’aigua, i que 
ha de ser substituïts en la seva totalitat. En tots els carrers on es preveuen treballs de 
pavimentació caldrà substituir els tubs actuals per altres de polietilè de diàmetre més 
gran que els actuals, que estan al límit de la seva capacitat. Cal tenir en compte que la 
revitalització del nucli antic comportarà un consum d’aigua més alt. 
 
Tot això pel que fa a la xarxa de distribució d’aigua. Existeixen també els tubs de 
transport (que són els que condueixen l’aigua fins a la xarxa de distribució). Aquests són 
de diàmetre més gran. Una avaria en aquestes conduccions comporta deixar sense 
servei a zones importants del nucli antic. Existeixen canalitzacions d’aquest tipus a Cap 
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de Creu, carrer dels Estudis i carrer de Santa Anna (actualment en obres de 
remodelació), amb tubs de fibrociment i diàmetres entre 250 mm. i 400 mm. 
 
La xarxa actual apareix en el plànol d’informació I.13a, a escala 1:2.000. 
 
El Pla d’Intervenció Integral del nucli antic (actuació 2.3) preveu la instal·lació de 
comptadors generals i la instal·lació de boies als dipòsits generals i individuals dels 
abonats per tal d’eliminar el sistema d’aforament i aconseguir un important estalvi 
d’aigua. 
 
 
8.5.2. Clavegueram 

 

La xarxa de clavegueres actualment existent al nucli antic és de tipus unitari (recollida 
conjunta d’aigües pluvials i residuals) i està constituïda en la seva major part per tubs 
ovoïdals de petita secció. Les seccions més habituals són 27 x 36 cm i 40 x 52 cm. 
També existeix algun tram de 19 x 26 cm. 
 
La gestió de la xarxa de clavegueram la realitza actualment una empresa municipal. 
Aquesta empresa esta elaborant el “Pla director del clavegueram” que ha de definir les 
actuacions prioritàries per a l’optimització de la xarxa.  
 
D’altra banda existeix un projecte a nivell bàsic per a la construcció d’un col·lector 
transversal central, que ha de travessar tot el nucli antic de Vilanova, des de Cap de 
Creu fins a la plaça Llarga, on connectarà amb la canalització del torrent de la Pastera. 
El col·lector passarà pels carrers dels Estudis, Fossar Vell, Església, Sant Antoni, plaça 
Llarga i Palmerar de Baix, amb una longitud total de recorregut de 555 metres. El 
projecte preveu tubs de diàmetre 60, 80 i 100. Aquesta actuació està prevista en el Pla 
d’Intervenció Integral del nucli antic (actuació 1.3). 
 
La major part de la xarxa del nucli antic hi abocarà en aquest col·lector transversal, 
evitant la entrada en càrrega de determinats punts de la xarxa com actualment succeeix 
els dies de pluja intensa.  Amb la finalitat d’aconseguir un bon manteniment de la xarxa 
es preveuen pous de registre situats a distàncies màximes de 50 metres 
 
Els trams de la xarxa amb secció de 19 x 26 cm han de ser substituïts per altres de 
secció més gran. 
 
Cal tanmateix millorar la recollida d’aigües d’escorrentia, amb la construcció de més 
embornals. El Pla director de Clavegueram abans citat hauria de definir la possibilitat de 
construir trams de xarxa separativa en el nucli antic, fins on sigui possible. 

 
 
8.5.3. Enllumenat públic 
 
El nucli antic de Vilanova té grans deficiències en matèria d’enllumenat públic, quina 
instal·lació cal renovar àmpliament en tots els carrers, si bé tenint en compte les 
diferents amplades i funcions.  Aquest no és el cas del nucli de la Geltrú, que ja va ser 
renovat. 
 
El Pla d’Intervenció Integral en el nucli antic (actuació 1.2) preveu punts de llum penjats 
a les façanes en els carrers estrets, que són la majoria. Únicament és possible 
incorporar punts de llum  sobre columna o bàcul en alguns pocs trams de carrer i en les 
places. La solució prevista consisteix en projectors tipus PRQ (de Carandini o similar) 
collats en façana a una alçada de 7 metres, distanciats cada un uns 15 metres. Cal 
preveure també lluminàries integrades als entorns de valor històric i arquitectònic. 
 
L’actuació inclou la substitució dels quadres de comandament existents per una altres 
que incorporen un equip centralitzat de reducció de flux, amb tres nivells programables 
de reducció i equipament complementari d’estabilització i correcció de flux. 
 

 
8.6. Mobilitat  

 
Pel que fa al nucli antic, cal considerar d’una banda la mobilitat entre el nucli antic i la 
resta de la ciutat i el territori i, d’altra, la mobilitat interna.  El present Pla de millora 
urbana fa una sèries de propostes en tots dos camps, per tal de ser analitzades en el 
marc de les previsions de mobilitat generals del municipi. 
 
El Pla de Mobilitat actualment en redacció preveu, en els seus esquemes inicials, per a 
l’àmbit del nucli antic, la reconversió de determinats carrers per a ús exclusiu de 
vianants i d’altres a regular segons el sistema de prioritat per a vianants. Aquesta 
proposta inicial, que abasta un sector més ampli  que el referit estrictament al nucli 
antic, pot analitzar-se en el plànol reproduït. Considera els vials de vianants i de prioritat 
invertida ja existents, els estan previstos en un futur més o menys immediat, i les 
propostes d’ampliació En aquesta proposta únicament es considera la inclusió del carrer 
de Sant Pere (amb els carrers de Sant Gervasi i de Montserrat per connectar amb 
l’Eixample) entre els de prioritat invertida.  
 
D’altra banda, caldrà reconsiderar el recorregut de les línies d’autobusos municipals, 
que són el mitjà de transport que concreta la mobilitat pública entre el nucli antic i la 
resta de la ciutat, atès que els carrers de vianants o de prioritat invertida no són els més 
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idonis (excepte  quan l’amplada és suficient i la urbanització ho preveu expressament) 
pel pas dels autobusos. L’actual reconversió del carrer Santa Anna, per exemple, 
suposa desplaçar el pas de les línies d’autobusos. En realitat, aquestes línies haurien 
de ser perifèriques al nucli antic.  

 
La ordenació de la mobilitat interna en vehicle privat a traves dels carrers del nucli antic 
que no tinguin regulació de prioritat pels vianants ha de contemplar únicament certs 
recorreguts generals, amb velocitat igualment reduïda, especialment per facilitar 
l’arribada de vehicles de bombers, ambulàncies i repartiment al conjunt del nucli, i 
també per facilitar les operacions de càrrega i descàrrega tant amb relació a l’activitat 
comercial (i altres activitats econòmiques en general) com als residents.  L’accés als 
aparcaments privats ha de regular-se també com a part d’aquesta política de mobilitat 
interna.  
 
 

8.7. Aparcament 
 

En relació a la mobilitat en vehicle privat, és d’una gran importància estratègica la 
previsió d’espais per aparcaments rotatoris de dissuasió en peces de suficient grandària 
situades en la perifèria del nucli antic, adjacents al mateix per tal de minimitzar els 
recorreguts a peu.  L’únic espai d’aquestes característiques actualment existent és el de 
la plaça de la Peixateria. Està també en construcció el de la plaça de les Casernes. 
Altres aparcaments privats de caràcter  no rotatori, com l’existent en l’interior de l’illa 
Miquel Guansé-l’Escoda-Sant Roc-Sant Magí, tenen una funció diferent.  
 
D’altra banda, el Pla de millora urbana ha de concretar els espais de càrrega i 
descàrrega necessaris per a l’activitat comercial i demés funcions que es promouen en 
el nucli antic, entre les quals la pròpiament residencial, atesa la gran dificultat d’obtenir 
aparcaments privats en els edificis, fins i tot en els de nova planta, tant per les 
dimensiones del parcel·lari com per les condicions dels carrers. 
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9. PATRIMONI HISTÒRIC 

 

 

9.1. Notícia històrica 
 

Als efectes del present Pla de millora urbana, ens interessa únicament destacar alguns 
trets de l’evolució històrica de Vilanova i la Geltrú, relatius a la formació i 
desenvolupament del nucli antic. Això no obstant, tot el Pla incorpora el coneixement i 
les constant que deriven d’aquesta evolució, que necessàriament condiciona les 
propostes. 
 
El primer recinte documentat correspon a l’any 1370, resultat de la concessió de 21 
d’agost de 1369 per a construir les torres, muralles i demés obres defensives del nucli 
conegut com la vila nova de Cubelles. Les obres varen significar el tancament del carrer 
Major amb les portes d’en Rossell a ponent, i d’en Clarà a llevant. El carrer de 
l’Església (i de Sant Antoni) es va tancar amb el portal del Nin i a la plaça Major (actual 
plaça de Pau Casals) es va construir el portal de Mar. 
 
En el plànol de 1500 apareixen ja els dos nuclis urbans de Vilanova i la Geltrú, separats 
pel torrent de la Pastera, així com el nucli del Palmerar, entre els dos anteriors.  
 
L’any 1850 Vilanova i la Geltrú estava formada pels dos nuclis antics (a més del barri 
de la marina), separats pel torrent de la Pastera, que ja s’havia cobert des del carrer del 
Palmerar fins més avall de la plaça de la Peixateria.  Els dos nuclis inicials s’amplien 
successivament: el de Vilanova en direcció a ponent (Cap de Creu) i al mar, i el de la 
Geltrú, cap el nord (Casernes) i en totes direccions excepte la limitada per la riera 
(carrer de la Unió).  
 
El nucli antic de Vilanova genera al llarg del segle XIX extensions suburbanes sobre els 
eixos dels camins a Tarragona (actual carrer Tarragona i antiga carretera de l’Arboç) i 
cap a l’interior (carrer Miquel Guansé, abans carrer Agricultors). La formació suburbana 
clàssica, en parcel·la estreta seriada i casa de cos, produeix una trama urbana 
característica, primer sobre els camins històrics i després sobre els carrers projectats 
per a la construcció del raval de Terra (simètric al raval de Mar que donà expressió al 
comerç amb Amèrica), inclòs en el tercer recinte emmurallat.  
 
En el plànol de la vila de 1850 (publicat pel pare Garí en aquesta data), podem 
examinar la extensió del nucli inicial amb els seus desenvolupaments posteriors, amb la 

Rambla Principal ja oberta fins al convent dels Caputxins i les extensions fins a Cap de 
Creu (a ponent), fins als Carmelites i l’església de Sant Josep (al nord), les Casernes (a 
nord-est) i els portals d’en Mascaró i  de Sitges (al sud del nucli de la Geltrú). Hi figuren 
les places Major (avui Pau Casals), Nova (al carrer de Sant Pere), de la Verdura (avui 
de les Cols), de l’Església (avui de Sant Antoni), de les Neus, dels Lledoners, del Baró 
(avui Sagrat Cor), del Pou i Llarga. El cens de 1857 registra una població total de 
11.395 habitants, el que representa un augment considerable, de l’ordre del 40% en 
aquella dècada, el que explica en part els desenvolupaments urbans a que s’ha fet 
referència.   
 
Però el desenvolupament de la vila es farà encara més important a partir de 1850, com 
a conseqüència de la desamortització del convent dels Caputxins, que donà lloc a la 
construcció de les escoles i la plaça de la Vila, així com la construcció de diversos 
carrers en l’entorn de la Rambla Principal., i de la pròpia prolongació d’aquesta. L’any 
1856 s’enderroquen els tres edificis que impedien l’entroncament de la Rambla amb la 
plaça de les Neus.  
 
A ponent, es formen els carrers de l’Economia, Sant Onofre, Picapedrers i Manuel de 
Cabanyes (entre els carrers de les Tires i de la Bomba). Els carrers de Sant Magí i de 
l’Hospital s’obriren pas a traves de l’antic convent dels Carmelites. Una mica més avall 
s’obriren també els carrers de l’Ametller i dels Horts. Tots aquests carrers conformen 
l’extensió a ponent del nucli antic original de Vilanova, que suporten una trama urbana 
similar (quan a parcel·lari i tipus edificatori) a la anterior, si bé es pot observa clarament 
una major regularitat en el parcel·lari i la presència encara forta de la casa unifamiliar 
de cos. Els carrers Santa Anna (eix de l’antiga porta de Terra), de les Tires, 
Picapedrers, Manuel de Cabanyes, Sant Onofre, de l’Aigua i del Teatre, corresponen a 
formacions suburbanes suportades sobre eixos geomètricament traçats a partir del 
segle XVIII. Les edificacions es construiran al llarg del segle XVIII i següents. 
 
El tipus arquitectònic correspon a la casa de cos sobre parcel·la d’uns 5 metres de front 
(tot i la existència de parcel·les d’altres mesures), amb fondària suficient per a 
assegurar un pati estretament relacionat amb la façana posterior de la casa, i amb una 
alçada edificada de dos o tres plantes. Aquest model dialoga amb les illes de gran 
dimensió, antigues sínies, finques agrícoles o espais d’implantació industrial existents 
en l’entorn del nucli antic. 
 
A la Geltrú, es forma el carrer de les Casernes, el raval de Santa Magdalena i el carrer 
del Tigre, fora muralla, que constituirà el límit del nucli antic al sud. 
 
La expansió de la segona meitat del segle XIX té el seu reflex en la construcció 
d’importants edificis: el Cercle Vilanovès, a la plaça de les Cols (1853), la casa de 
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Josep Vinyals, a la cantonada del carrer de la unió amb la pujada del Cinto (1853), la 
Peixateria Vella, al carrer de la unió (1858), entre d’altres situats fora del nucli antic.  
 
Tot aquest desenvolupament és anterior al Pla d’Eixample de Gumà i Ferran de 1876, a 
partir del qual es desenvolupament urbà es dirigeix prioritàriament cap el sud, seguint 
els traçats de l’eixample. La soldadura d’aquest amb el nucli antic queda assegurada 
per les connexions que s’estableixen als carrers de Santa Anna (amb la Rambla de 
Salvador Samà), Sant Francesc (amb el carrer de Lleida), Sant Gervasi, del Comerç 
(amb el carrer dels Caputxins), Montserrat (amb el carrer de Santa Madrona) i de 
Pàdua, a més del carrer de la Unió, i en sentit  transversal, amb el carrer de l’Aigua, en 
el límit entre el nucli antic i l’eixample, i els carrers de Sant Pau (fins a la plaça de la 
Peixateria) i Santa Eulàlia (amb la Pujada del Cinto,la plaça dels Lledoners i el carrer de 
Bonaire, a la Geltrú). 
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9.2. El Catàleg del Patrimoni històric i natural 

 
El vigent Pla especial i Catàleg del Patrimoni històric-artístic i natural de Vilanova i la 
Geltrú, de desembre de 1985, és un document que consta de 12 volums. El volum 1 
conté la Memòria descriptiva i justificativa i els Estudis complementaris. El volum 2 
conté les normes urbanístiques, l’Estudi econòmic-financer i el Programa d’actuació. 
Els volums 3 a 9 contenen les fitxes de cada element, per zones, i els volums 10, 11 
i 12, es refereixen a les Masies, els Monuments i Mobles urbans i els Conjunts 
urbanístics, respectivament.  
 
La relació d’obres d’arquitectura incloses en el Catàleg que es troben en l’àmbit del 
PMU és la següent: 
 
 
Conjunt de la Geltrú 

 
A-1.  Església parroquial de Santa Maria de la Geltrú 

    Plaça de l’Assumpció, 1 

A-2.  Casa rectoral de Santa Maria de la Geltrú 

 Carrer de la Rectoria, 1 

A-3.  Castell de la Geltrú 

 Carrer de la Torre 

A-4. Casa Santacana (cal Puig del Castell) 

 Plaça de Font i Gumà, 7 
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A-5. Cal Baró de Canyelles (cal Raldiris) (cal Riba) 

 Plaça del sagrat Cor, 1 

A-6. Casa Joan Nicolàs (cal Titi) 

 Carrer del Castell, 1 

A-9.  Casa Pau Soler Morell 

 Pujada del Cinto, 10 

A-10. Casa Teresa Anglada 

 Carrer de l’Arquebisbe Armanyà, 16 

A-11. Casa Josep Giralt 

 Carrer de l’Arquebisbe Armanyà, 12 

A-12. Casa Salvador Coll (casa Josepa Jané) 

  Carrer de l’Argenteria, 8 

A-13. Casa Germanes Poch 

 Carrer del Rei en Jaume, 3 

A-14. Casa Josep Vinyals (casa Adela Peiró) 

 Pujada del Cinto, 2 

 
 

Conjunt de Vilanova 
 

A-15. Església parroquial de Sant Antoni Abat 

 Plaça de Sant Antoni Abat 

A-16. Campanar de l’Església parroquial de Sant Antoni Abat 

 Plaça de Sant Antoni Abat 

A-17. Museu Romàntic. Can Papiol 

 Carrer major, 30-32 

A-18. Casa Font 

 Plaça Llarga, 1 

A-19. Casa Cabanyes 

 Plaça de les Cols, 1-3 

A-20. Casa Joaquim Sadurní (cal Sanfaina) 

 Carrer Major, 47 

A-21. Casa Nin (Pont del Nin) 

 Carrer de Sant Antoni, 2 

A-22. Casa Ignasi Font 

 Carrer de Sant Antoni, 5 

A-23. Casa Freixedes (cal Segimon) 

 Carrer de Sant Antoni, 13 

A-24. Casa Samà 

 Carrer Major, 54-56 

A-25. Casa Miró i Pascual 

 Carrer de Sant Antoni, 1-20 

A-26. Casa Sard 

Carrer de la Lluna, 1 

A-27. Orfeó Vilanoví 

Carrer de l’Església, 14-16 

A-28. Casa torrents i Marquès (ca l’Onclet) 

 Carrer del Palmerar Baix, 4 

A-29. Casa Antoni Amela 

 Carrer del Palmerar Baix, 12 

A-30. Casa Coloma 

 Carrer del Comerç, 4-6 

 

 

 
Altres àmbits dins del PMU 

 

A-45. Església de Sant Josep de l’hospital de Sant Antoni 

 Carrer Sant Josep 

A-46. Hospital de Sant Antoni Abat 

 Carrer Sant Josep 

A-47. Casa del capellà de l’hospital (casa de Josep Manel) 

 Carrer Sant Josep, 14 

A-55. Casa Mir (cal Rei) 

 Carrer Sant Josep, 5 

A-58. Casa Benach (casa Sebastià Puig) 

 Plaça Miró i Soler, 1 

A-60.  Hospital Vell (Escola Sant Miquel) 

 Rambla dels Estudis, 1-3 (plaça Miró i Soler) 

A-71. Casa Pau Alegre 

 Carrer Pàdua, 17 

A-115. Carrer Torre de l’Hort de l’Hospital 

  

 

Espais urbans 
   

E-3. Plaça de les Cols 

E-4. Plaça dels Lledoners 

E-5. Plaça dels Josepets 

E-7. Plaça de l’Assumpció 

E-8. Plaça de Sant Antoni Abat 

E-10. Plaça d’en Miró 
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10. DIAGNÒSTIC I CRITERIS DE PLANEJAMENT   

 

 

10.1. Diagnòstic urbanístic 
 

El diagnòstic urbanístic derivat del conjunt d’estudis i anàlisis realitzats,  es resumeix 
en els següents punts: 
 

b) La pèrdua de població resident i l’envelliment de la població (veure apartats 
3.2 i 3.3) configuren un marc demogràfic poc desitjable, propici a l’aparició de 
fenòmens de marginalitat o exclusió social. Si hi afegim les dades que 
indiquen la presència de percentatges de població d’origen estranger 
superiors als de la resta de la ciutat (veure apartat 3.4), el resultat  configura 
un escenari urbà clarament diferenciat de la resta. 

 
c) L’estructura de la propietat del sòl (veure apartat 4.1), derivada del moment 

històric de la formació dels nuclis antics, és un factor clau en la evolució 
urbanística. La permanència del parcel·lari original ha estat fonamental per a 
la conservació del caràcter dels nuclis i per al manteniment i rehabilitació dels 
tipus arquitectònics. Això no obstant, una rigidesa excessiva en la regulació 
dels usos i de la edificació, derivada del manteniment estricte d’aquest 
parcel·lari, pot limitar seriosament els potencials urbanístics i socials del nucli 
antic. 

 
d) El parc edificat és vell i no està, en general, ben mantingut. El percentatge 

d’edificis buits, en mal estat, o amb deficiències, és excessivament alt. La 
dinàmica edificatòria (edificis de nova planta i rehabilitacions integrals) és 
relativament baixa. La inversió privada en la rehabilitació del parc edificat és 
baixa precisament com a conseqüència de l’estat general del nucli antic i de 
la, per ara, escassa percepció social de les perspectives de rehabilitació 
integral tot just iniciades  (veure apartats 4.2, 4.3 i 4.4).  

 
e) Pel que fa a l’habitatge, la tendència és també a la baixa. Segons el recompte 

efectuat directament sobre el terreny, el nombre total actual en el nucli antic 
resulta ser de 2.346 habitatges, distribuïts uniformement (736 habitatges a la 
Geltrú, 892 habitatges a Vilanova Vella i 718 habitatges al sector de ponent), 
amb una densitat global de 96,55 hbtges/ha. El nivell mig d’ocupació és 
només de 1,92 habitants per habitatge. Es tracta d’un parc bastant envellit, 
on  menys d’una quarta part dels habitatges han estat construïts o renovats 

després de l’any 1980. La dinàmica més recent, no obstant un cert impuls 
dels anys noranta, no arriba a imprimir un ritme de renovació suficient. A 
més, el percentatge d’habitatges buits arriba al 8,48% del total (veure 
apartats 5.1, i 5.2). 

 
f) Per al conjunt de seccions censals analitzades, el percentatge de persones 

de referència de la llar (cap de família) inactius és alt, per sobre del 30% i fins 
el 46%. D’altra banda, el percentatge d’aquestes persones de referència 
sense estudis (incloent-hi els analfabets), és quasi del 20%; les que se situen 
amb un nivell d’estudis entre el primer i el segon grau són la gran majoria (un 
64,41%).  Es tracta de percentatges per sobre dels de la mitja de la ciutat 
(veure apartats 6.1 i 6.2). 

 
g) En relació als usos del sòl i les activitats, s’observa el manteniment de 

determinades àrees comercials, especialment al llarg de l’eix de vianants del 
carrer del Comerç i altres àrees, si bé les dificultats derivades de l’envelliment 
de la urbanització i l’enllumenat públic (excepte en l’eix de vianants citat), la 
organització de les operacions de càrrega i descàrrega, la manca 
d’aparcaments de caràcter rotatori, la deficient senyalització, el reduït espai 
de les plantes baixes, i altres factors, com la pèrdua de residents o la 
evolució social del nucli antic, han de portar a una reconsideració global del 
sector comercial en aquesta part de la ciutat. La Regidoria de Promoció 
Econòmica han iniciat ja, de fet, els estudis preparatoris a aquests efectes. 
També s’assenyala la escassa presència d’establiments hotelers i de 
restauració (veure apartat 6.3)- 

 
h) Pel que fa a la mobilitat, el diagnòstic revela mancances de tot tipus: tant pel 

que fa a la desordenada circulació en vehicle privat pels carrers (excepte al 
nucli antic de la Geltrú), a l’aparcament de carrer, al dèficit important 
d’aparcaments de rotació, a la organització de la càrrega i descàrrega, a la 
senyalització, etc., com a la insuficiència del transport públic. La mobilitat és 
un factor clau per a la dinamització del nucli antic. S’ha de cercar el punt mig 
que permeti organitzar correctament l’accés, la circulació i l’aparcament dels 
vehicles privats, amb una òptima disponibilitat del transport públic, sense 
quedi el nucli antic ofegat per la urbanització de carrers només o amb prioritat 
pels vianants, amb rigidesa excessiva per a la mobilitat rodada. Els itineraris 
per a cotxes i per a vianants han de ser clars, com també l’accessibilitat als 
garatges, als aparcaments, a les àrees de càrrega i descàrrega (veure 
apartats 8.6 i 8.7). 
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i) En relació als espais lliures el diagnòstic no és bo. Són pràcticament 
inexistents, llevat de les placetes històriques i els jardins de l’Apol·lo. Els 
jardins privats no poden ser tinguts en compte, a menys que s’arbitrin 
formules d’accés en horaris restringits.  A més, les àrees qualificades pel 
planejament urbanístic vigent com a reserva per a espais lliures no són 
tampoc suficients (veure apartat 8.4). Una part del dèficit només podrà ser 
cobert amb l’aportació d’espais lliures perifèrics als nuclis antics de Vilanova i 
de la Geltrú. És especialment important la concreció del parc urbà previst en 
el sector de planejament parcial de l’Eixample nord. 

 
j) Les reserves de sòl per a equipaments i dotacions públiques són més 

generoses (especialment al sector de l’hospital i entorns) però també 
insuficients en la perspectiva de la revitalització del nucli antic en tant que 
sector residencial i d’activitat econòmica. La major part del sòl qualificat és 
per equipaments d’abast ciutadà general. Les reserves de sòl per a 
equipaments són inexistents al nucli de la Geltrú (veure apartat 8.3). 

 
k) En relació a les xarxes de serveis les deficiències són molt importants, però 

la situació és desigual. La xarxa de distribució d’aigua potable és obsoleta i 
precisa d’una renovació general. L’enllumenat públic és també insuficient i té 
importants mancances. El clavegueram ha de reorganitzar-se en base al 
projecte de nou col·lector transversal. Les xarxes d’electricitat, gas i telefonia 
han de completar-se i modernitzar-se (veure apartat 8.5). 

 
l) Finalment, el nucli antic no disposa de planejament urbanístic posat al dia 

(veure apartat 7). La regulació normativa correspon a la del planejament 
general més la del Pla especial del Patrimoni històric-artístic. Les accions 
d’ordenació s’han anat produint en base al desenvolupament d’algunes 
Unitats d’actuació (UA3, UA16 i UA17) i als projectes d’urbanització de 
carrers i places redactats pels serveis tècnics municipals. També cal tenir en 
compte el planejament parcial del sector Sant Jordi, proper a la Geltrú. Altres 
àmbits de planejament derivat estan actualment en fase de redacció. El 
planejament urbanístic específic per al nucli antic només va assolir la fase 
d’Avanç de Pla especial en 1999 i és el que ara s’inicia de nou amb el 
present document. Caldrà que aquest planejament específic assumeixi les 
tasques de coordinació dels plans i projectes previstos, en redacció o en 
execució que afecten directa o indirectament al nucli antic. 

 
 

 
 

10.2. Criteris de planejament 
 
Els criteris amb el que s’aborda el Pla de millora urbana parteixen del diagnòstic urbanístic 
resumit en el paràgraf anterior, i busquen establir un marc general per a la definició de les 
propostes que corresponen específicament a aquest nivell de planejament. Es tracta de 
definir els àmbits on el Pla de millora urbana pot aportar elements propis per a la solució 
dels problemes.  Els criteris defineixen l’enfocament que es dona als problemes detectats. 
 
El Pla de millora urbana és un document que ha de contenir no únicament propostes de 
planejament sinó també instruments per a la seva gestió urbanística. Aquest criteri implica 
contrastar la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes, de tal forma que puguin ser 
portades a la pràctica en els terminis establerts. El Pla de millora urbana ha de contenir un 
programa d’acció propi, que cal posar necessàriament en relació amb el que ja estableix el 
Programa d’Intervenció Integral aprovat, tot i que aquest darrer abasta actuacions en un 
camp més ampli que l’urbanístic.  
 
Les propostes del Pla de millora urbana són de dos tipus:  

 
a) les propostes de regulació urbanística que afecten a la totalitat de l’àmbit, en 

aspectes tals com la mobilitat, els usos urbans o l’edificació, i  
 

b) les propostes a desenvolupar directament mitjançant projectes, en determinades 
àrees o parcel·les.   

 
Ambdues estan relacionades entre sí i responen a una visió global de l’àmbit. 
 
Pel que fa a la mobilitat, el Pla es refereix simultàniament a l’àmbit més ampli en el que és 
possible prendre decisions que afectin a la mobilitat externa del nucli antic, i a l’àmbit 
estricte d’aquest, amb una mobilitat interna que cal fer més fluïda i fàcil. Aquest tema inclou 
els diferents mitjans de transport (inclosos els recorreguts a peu o en bicicleta), la 
problemàtica de la càrrega i descàrrega, i l’aparcament en totes les seves modalitats. 
 
Pel que fa als espais lliures, el criteri general és el de possibilitar l’augment de l’estàndard 
actual tant en quantitat com en qualitat. El Pla busca establir un sistema coordinat d’espais 
lliures (parcs, jardins, places, avingudes i itineraris) amb l’objectiu d’ordenar el nucli antic i 
de potenciar les connexions amb els barris adjacents. 
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En relació als equipaments i dotacions, el Pla reconeix i potencia el pol existent entorn de 
l’hospital, complementat amb equipaments de tipus social i cultural, i preveu els espais 
necessaris per a satisfer les necessitats futures del nucli antic a mig i llarg termini. El Pla 
posa èmfasi en les dotacions imprescindibles per a una futura revitalització residencial del 
nucli antic, de caràcter local més que de caràcter general. Això és especialment necessari 
allà on les reserves de sòl previstes en el planejament general són molt escasses o 
pràcticament inexistents. 
 
El criteri general per a abordar el problema de la regulació dels usos i les edificacions 
parteix de l’objectiu de revitalització i normalització del nucli antic en tant que part de la 
ciutat. Es tracta de garantir un equilibri que asseguri la residència permanent en el barri, 
juntament amb l’activitat comercial, terciària, turística i cultural. Cal evitar la desertització i 
abandonament dels habitatges, o la seva marginalització. Cal evitar també la 
especialització excessiva en activitats terciàries o turístiques, sense vida pròpia en tant que 
barri de la ciutat. 
 
En un altre pla, cal també facilitar la renovació i modernització del parc edificat, sens 
perjudici de la garantia de conservació i protecció dels conjunts, edificis i elements amb 
valor patrimonial (urbanístic, històric, artístic, arquitectònic), delimitant bé la regulació 
normativa de les operacions de substitució de l’edificació, rehabilitació integral o reforma 
parcial d’un edifici, segons les característiques de cada àrea i de cada edifici. 
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11. ANNEX I . Normativa 

 
INDEX 

 

Zona de nucli antic (clau 1) 

-Condicions complementàries d’ordenació i d’edificació per al conjunt urbanístic de “la Geltrú” 

-Condicions complementàries d’ordenació i d’edificació per al conjunt urbanístic de “Vilanova antiga i el 

Palmerar” 

Zona de conservació (clau 3a) 

Zona de l’Eixample (clau 4) 

Zona subjecte a ordenació volumètrica definida per PE posterior (clau 13) 

 

 

Zona de Nucli Antic (clau 1)  
 

Article 110. Definició 

Comprèn els sectors de sòl urbà corresponents als primers assentaments històrics de la ciutat i delimitats pels 

barris de "La Geltrú" i "Vilanova", així com la zona intermitja entre les dues, coneguda com "El Palmerar". 

La delimitació bé definida pels següents carrers: C/ Joaquim Mir - C/ Pastera - C/ Barcelona - C/ Sitges C/ Unió - 

C/ Peixateria - C/ Mercaders - C/ Sant Gregori - Plaça de les Neus - C/ Bomba C/ Fossar Vell C/ Major - C/ Horts. 

 

Article 111. Objectius 

El Pla General es proposar assolir en aquesta zona els següents objectius: 

1. Conservació del seu actual caràcter de centre històric, millorant les condicions d'habitabilitat de les vivendes, 

amb la finalitat de potenciar el seu paper de centralitat. 

2. Mantenir i preservar els edificis i espais de caràcter històric, o amb valor arquitectònic, acotant inclús els 

desenvolupaments de l'entorn en que s'inscriuen. 

3. Millorar les condicions ambientals i d'accessibilitat a fi de facilitar la progressiva peatonalització d'aquest Centre 

Històric. 

4. Definir una regulació estricta dels usos a desenvolupar en la zona, amb foment dels més adequats per a 

revitalitzar aquestes àrees. 

 

Article 112. Desenvolupament del Pla 

1. Amb caràcter general i amb vigència immediata, es defineixen les condicions d'edificació que han de regular la 

substitució puntual de les edificacions i s'estableixen les mesures adequades per preservar les edificacions 

d'interès històric-arquitectònic. 

2. Amb aquesta finalitat, el Pla assenyala en els plànols normatius, escala 1:1000, sèrie C, tots els edificis que 

s'ha integrat al “Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú i que hauran 

de ser tractats d'acord amb les seves determinacions, així com les operacions mínimes de remodelació 

necessàries i executables directament a través de processos d'expropiació per part de l'Ajuntament. 

3. Es defineixen sectors, trams de carrer i conjunt de façanes, que han de mantenir una coherència formal en 

base a uns tipus prèviament seleccionats i assenyalats en els plànols normatius a escala 1:1000, sèrie C, a fi de 

que la concessió de llicència d'edificació sigui directa, d'acord amb les exigències que s'expliciten més endavant. 

4. Als plànols de la sèrie C escala 1/1000 s'hi fixa l’àrea a desenvolupar mitjançant Pla Especial de Reforma 

Interior, i que abasta tota la clau 1. 

 

Article 113. Regulació general 

1. Es fixa com a tipus d’ordenació el d’edificació d’alineació a vial. En tots els casos en que no es fixi 

explícitament una afectació o modificació de l’alineació, s’entendrà que aquesta ha de coincidir amb la de 

l’edificació existent. 

2. El número de plantes és el que s’indica en els plànols normatius sèrie C, escala 1:1000. L’altura reguladora 

s’establirà pel promig de les edificacions existents amb el mateix número de plantes en el tram de façana en 

qüestió. 

Els mateixos criteris s’aplicaran per establir l’altura de les plantes pis, amb un mínim lliure de 2,50 m. 

L’ajuntament podrà exigir la realització d’elements de coronació que igualin l’altura del tram de façana en funció 

del número de plantes. 

No s’autoritzaran soterranis amb entrada pròpia i independent, excepte en els casos en que aquests estiguin 

destinats a aparcament al servei propi de l’edificació, en compliment de l’exigència mínima de dotació de places 

d’aparcaments.  

3. L’altura mínima lliure de la planta baixa s’estableix en 2,80 m. en el barri de la Geltrú, i 3,25 m. en la resta de la 

zona. No s’autoritzen altells. 

4. Si l’ús és d’habitatge, caldrà mantenir, en el seu cas, l’alçada de 3,25 m. en façana, però la resta de la planta 

baixa podrà ser de 2,80 m. d’alçada lliure. 

5. No s’estableix façana mínima, fixant-se únicament com a paràmetre regulador el de la vivenda unifamiliar en 

parcel·les d’ample inferior o igual a 5 m. i fondària edificable menor de 13 m., i possibilitat de plurifamiliar a partir 

d’aquesta amplada o d’aquesta fondària. 

6. Les profunditats edificables s’estableixen d’acord als plànols normatius a escala 1:1000. Podran desenvolupar-

se Estudis de Detall que modifiquin aquest aspecte, segons els següents criteris: 

- No modifiquin el número de plantes, ni el volum total permès com a edificable. 

- La profunditat edificable no sigui inferior a 10 m. ni superior a 15 m. 

- El pati d’illa ha de permetre la inscripció d’un cercle de sis metres (6,00 m.) de diàmetre. 

7. Els patis d’illa podran ser edificables en funció dels criteris de l’art. 66 i de les determinacions gràfiques dels 

plànols sèrie C. 

8. Els edificis hauran de seguir l’alineació oficial del carrer en totes les seves plantes. Només s'admetran les 

reculades que siguin previstes pels Estudis de Detall que estudiïn tot el tram del carrer afectat. 

9. Al conjunt urbanístic de la Geltrú i al de Vilanova Antiga i el Palmerar, s’admetrà exclusivament els cossos 

sortints tipus balcó en un màxim del 40% de la llargada de la façana en cada planta, i amb un vol màxim del 10% 

de l’ample del carrer. En carrers d’ample igual o inferior a 4 m. només es permetrà un vol de 0,30 m. No 

s’admeten els cossos sortints tancats o semitancats. 

10. Al conjunt urbanístic de la Geltrú, la longitud de les obertures de la planta baixa no superarà en cap cas el 

45% de la longitud total de les façanes, i la longitud de les obertures de les plantes pis no superarà en cada planta 

el 35% de la longitud total de les façanes. Totes les obertures tindran una composició vertical. 

Al conjunt urbanístic de Vilanova Antiga i el Palmerar, la longitud de les obertures de la planta baixa no superarà 

en cap cas el 50% de la longitud total de les façanes, i la longitud de les obertures de les plantes pis no superarà 

en cada planta el 40% de la longitud total de les façanes. Totes les obertures tindran una composició vertical. 
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11. Les condicions de textura, color i forma dels materials de façana, així com el tractament compositiu de la 

mateixa, hauran d'ésser iguals o similars i/o que no produeixin contrastos discordants, respecte als materials 

tradicionals utilitzats en els edificis antics existents en el conjunt de zona o carrer. 

A tal efecte els projectes tècnics corresponents justificaran els materials utilitzats en funció de l’entorn de l’obra, i 

la seva adequació a la normativa i els criteris del Pla Especial del Catàleg d’Elements d’interès històric, artístic i 

monumental.  

12. Quan un edifici nou sigui resultant de l’enderroc d’un o més edificis antics, i/o de l’agrupació de dues o més 

parcel·les existents a la data d’aprovació del present P.G.O., el tractament dels buits de façana, tant en planta 

baixa com en plantes pis, caldrà que respecti els mòduls característics del sector, amb especial atenció a 

l'anterior disposició edificatòria i/o parcel·laria. 

 

Article 114. Intervenció municipal 

1. En les sol·licituds de llicència d'obra, siguin de reforma o de nova planta, l'Ajuntament exigirà document annex 

sobre l'edifici que es reforma o substitueix, amb aixecament de plànols de planta, façana, estat de la construcció i 

fotografia del mateix, així com de l'entorn. 

2. La intervenció municipal podrà introduir en el projecte presentat les modificacions que cregui necessàries per la 

conservació del sector en que s'inscriu l'edificació quina llicència es sol·licita. 

3. Es tindran en compte les determinacions del “Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de 

Vilanova i la Geltrú” (en endavant Pla Especial del Patrimoni). 

 

Article 115. Plans Especials 

1. Es delimita un àmbit, abarcant la totalitat dels sòls inclosos en clau 1, i d’altres limítrofs amb els anteriors en 

altres claus. Aquest àmbit es subdividirà en dos sectors a desenvolupar mitjançant Plans Especials de Reforma 

Interior, un dels quals abarcarà el nucli de la Geltrú, i l’altre el nucli antic de Vilanova. 

2. S’ha formulat un Avanç que conté la delimitació d’àmbits específics subjectes a posterior concreció, i propostes 

generals d’intervenció sobre la totalitat del sector. Alguns d’aquests àmbits tenen concreció suficient i s’incorporen 

directament al Pla General pel que fa a les seves alineacions, paràmetres edificatoris i usos. 

3. La resta d’àmbits queden indicats dintre del sector com a unitats a definir en quant al seu contingut i forma de 

gestió pel propi PERI, a banda de les determinacions que pugui incorporar a la resta del sector, tant de caràcter 

general com específic. als plànols de la sèrie C aquests àmbits s’assenyalen amb les lletres AE. 

4. Els objectius de l’Avanç i, en conseqüència, dels subsegüents Plans Especials seran: 

- Manteniment i recuperació de la funció residencial. 

- Posada en valor del nucli històric. 

Mitjançant: 

- Millora de les condicions d’habitabilitat i ús de l’espai públic. 

- Dinamització cultural i econòmica. 

- Dotació de serveis i equipaments. 

- Millora de l’accessibilitat i la connexió amb resta de la ciutat. 

- Suport instrumental, de caràcter legal i urbanístic, a polítiques de promoció i ajut a la rehabilitació dels 

habitatges. 

- Proposta d’aquelles operacions de reforma urbana que resolguin o millorin aspectes funcionals, de morfologia o 

de paisatge urbà, i que comportin o indueixin operacions de rehabilitació o substitució de parc d’habitatges. 

- Promoció de revalorització dels elements de patrimoni arquitectònic i urbanístic. 

5. La figura urbanística que desenvolupi els àmbits específics (AE) derivats de l’Avanç conjunt haurà de contenir, 

com a mínim: 

a) Informació sobre: 

- Característiques socio-econòmiques de la població resident. 

- Valors històric-ambientals i evolució urbanística. 

- Estat físic de les edificacions i característiques de la vivenda. 

- Estructura de la propietat del sòl i immobiliària. 

- Estat de la infrastructura urbanística. 

- Usos del sòl, activitats i tendències. 

- Altres punts rellevants. 

b) Determinacions sobre: 

- Sistema de vialitat: Tràfic de vianants i recorreguts, places, pòrtics, passadissos... horaris d'accés rodat, 

aparcament interior... 

- Sistema funcional de l'equipament i espais lliures interiors. 

- Classificació d'usos i activitats recuperadores de vitalitat pel conjunt del sector del Nucli Antic, amb mesures 

correctores de foment de localització d'usos terciaris, serveis personals, culturals i especials de la zona: artesanat, 

estudis... 

- Normativa detallada de l'edificació en els aspectes volumètrics, compositus, cromàtics, de textura i qualitat dels 

materials. 

- Programes d'actuacions i pla de conservació i millora ambiental. Recuperació de les tipologies arquitectòniques 

tradicionals. Reutilització del conjunt històric-arquitectònic. 

- Pla d'Etapes, sistemes de fiançament, i formes d'actuació pública o privada previstes. 

- Estudi Econòmic-Financer. 

6. En la redacció de cada figura urbanística es preveuran les mesures adequades per permetre en lo possible la 

permanència dels actuals habitants en els barris respectius. 

7. Les figures urbanístiques seran sempre d'iniciativa municipal, però l'Ajuntament podrà cedir-ne la redacció i la 

gestió a entitats o empreses del tipus gerència, patronat, S.A.M., o similars. 

8. Amb la finalitat de no bloquejar el sector, podran concedir-se llicències d’edificació d’obra nova prèvies a la 

redacció del Pla Especial, d’acord amb el següent procediment: 

a) abans d'iniciar cap projecte i/o tràmit, l'interessat exposarà a l'Ajuntament el tipus d'obres que pensa realitzar. 

b) en el termini d'un mes, els Serveis Tècnics Municipals emetran informe, i l'Ajuntament informarà a l'interessat 

sobre la possibilitat o no d'aquestes obres, i les seves condicions en cas positiu. 

c) l'informe tindrà validesa per un any, dintre del qual, si s'escau, es podrà sol·licitar i concedir llicència. Passat 

aquest any, caldrà reiniciar el tràmit.  

9. El Pla Especial podrà preveure l’obertura de places de dimensions concordants amb les existents al casc antic, 

reservant, si s’escau, com a aparcament el subsòl de les mateixes i de les edificacions de nova planta que hi 

donin front. Si s'opta per eixamplament de carrers, ha de fer-se per trams que no donin lloc a mitgeres vistes, i 

respectant sempre el caràcter de casc antic, tant pels amples de carrers com pels tipus edificatoris. 

10. Als plànols 6E i 6F de la sèrie C s’hi indiquen amb la clau AE els àmbits específics. Totes les indicacions de 

zona, fondària, número de plantes, etc. que hi figuren tenen caràcter indicatiu, a ajustar pel Pla Especial. 

 
 
 
 



PLA DE MILLORA URBANA DEL NUCLI ANTIC  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA  GELTRÚ                                                                                                                                                                                                        Memòria de la Informació  
TEXT REFÓS  PMU I MOD PGOU VIGENT 

   
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
39                JUNY 2011 
 

Condicions complementàries d’ordenació i d’edificació per al conjunt urbanístic de “la Geltrú”  
(art 57 Pla especial del Patrimoni) 

 

1. No s’admet l’agrupació de parcel·les 

2. No s’admeten en cap cas reculades o retrocés de l’edificació respecte de l’alineació de vial o a les parets 

mitgeres. 

3. Quan, a conseqüència de diferents alçades, profunditats edificables o d’altres causes, puguin aparèixer 

mitgeres al descobert, aquestes s’hauran d’acabar com una façana més de l’edifici, anant com a mínim 

arrebossades i pintades, evitant els paraments de fibrociment. 

4. S’admeten exclusivament els cossos sortints tipus balcó, al llosana dels quals serà acabada amb motllura 

decreixent en la seva part inferior sempre que el seu gruix sigui superior a 12 cm. Les baranes dels 

cossos sortints seran translúcides, paral·leles a la façana, preferiblement de barrots verticals de secció 

quadrada o de tirabuixó seguint el disseny tradicional, malgrat que es puguin adoptar d’altres solucions 

respectuoses amb l’homogeneïtat de la façana i el caràcter general del conjunt urbanístic. 

5. En la composició de la façana de les edificacions a substituir o reformar es tindran en compte, a més de 

les anteriors condicions, les prescripcions que segueixen: 

a) La verticalitat serà la línia dominant de la composició. 

b) La longitud de les obertures de la planta baixa no superarà en cap cas el 45% de la longitud total de 

la façana. 

c) La longitud de les obertures de les plantes pis no superaran en cada planta el 35% de la longitud total 

de la façana. 

d) La façana serà plana, predominant el balcó com a únic cos sortint. 

e) Es mantindran els arcs existents de pedra, de mig punt o rebaixats, i els dintells de fusta vista. 

f) Es mantindran els elements singulars de valor històric i ambiental, com són les capelles, les plaques 

commemoratives, etc. 

g) Es mantindran els balcons existents construïts amb entramat de ferro i sota-llosana de ceràmica. 

h) La façana tindrà un tractament unitari, no admetent-se variacions a la planta baixa per distingir 

diferents usos o activitats que distorsionin la lectura global de la façana. 

i) Cas d’utilitzar-se ràfec, aquest serà com a mínim de tres filades de teula i d’un vol comprès entre 0,30 

m. i 0,40m. 

S’estableixen com a models compositius per a les substitucions i reformes d’edificis inclosos dins el 

conjunt urbanístic, les façanes dels edificis d’aquest Pla Especial ha inclòs com a “Obres d’Arquitectura” o 

com a “Elements d’Inventari”. 

6. Els materials i els elements d’ús prohibit i recomanat a l’exterior són els següents: 

Ús prohibit 

 -totxo vist, incloent les arcades a sardinell 

-aplacats de ceràmica (com a revestiment bàsic) 

-arrebossat vist amb morter de pòrtland 

-gelosies 

-pavès vitri o similar 

-panells prefabricats 

-imitacions de pedra (arrebossats, estucats, etc.) 

-murs cortina 

-acabats de façana amb tons estridents o molt foscos 

-pissarra 

-teula de color negre 

-fusteria d’alumini de color plata i/o or 

-coronament de façana amb teula com element decoratiu 

Ús recomanat 

-pedra natural a brancalls, arcades, ampits i dintells., evitant els materials d’imitació 

-acabats de façana de color clar en la gamma terrosa 

-baranes i reixes de ferro forjat o fos, paral·leles a la façana i de disseny senzill 

-fusteria de fusta pintada 

-cobertes de teula àrab de color tradicional 

-persianes de llibret i enrotllables de corda 

7. En les obres de reforma i manteniment, tant dels espais públics com d’edificació, es preservaran: 

-els guarda-rodes de pedra 

-les voreres de llosa de pedra 

-les vorades de granit 

-el paviment de formigó amb diafragmes de llambordes 

 

 

Condicions complementàries d’ordenació i d’edificació per al conjunt urbanístic de “Vilanova 
antiga i el Palmerar” 
(art 58 Pla especial del Patrimoni) 

 

1. No s’admet l’agrupació de parcel·les 

2. No s’admeten en cap cas reculades o retrocés de l’edificació respecte de l’alineació de vial o a les parets 

mitgeres. 

3. Quan, a conseqüència de diferents alçades, profunditats edificables o d’altres causes, puguin aparèixer 

mitgeres al descobert, aquestes s’hauran d’acabar com una façana més de l’edifici, anant com a mínim 

arrebossades i pintades, evitant els paraments de fibrociment. 

4. S’admeten exclusivament els cossos sortints tipus balcó, al llosana dels quals serà acabada amb motllura 

decreixent en la seva part inferior sempre que el seu gruix sigui superior a 12 cm. Les baranes dels 

cossos sortints seran translúcides, paral·leles a la façana, preferiblement de barrots verticals de secció 

quadrada o de tirabuixó seguint el disseny tradicional, malgrat que es puguin adoptar d’altres solucions 

respectuoses amb l’homogeneïtat de la façana i el caràcter general del conjunt urbanístic. 

5. En la composició de la façana de les edificacions a substituir o reformar es tindran en compte, a més de 

les anteriors condicions, les prescripcions que segueixen: 

a)  Les obertures es composaran segons eixos verticals 

b)  La proporció de les obertures de les plantes pis serà proporcional i decreixent 

c)  La longitud de les obertures de la planta baixa no superarà en cap cas el 50% de la longitud total de 

la façana. 

d)  La longitud de les obertures de les plantes pis no superaran en cada planta el 40% de la longitud total 

de la façana. 

e)  El vol de la cornisa estarà comprès entre 0,20 m i 0,30 m. 

f)  La façana serà plana, predominant el balcó com a únic cos sortint. 

g)  Es mantindran els arcs existents de pedra, de mig punt o rebaixats. 
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h) Es mantindran els elements singulars de valor històric i ambiental, com són les capelles, les plaques 

commemoratives, etc. 

i) Es mantindran els balcons existents construïts amb entramat de ferro i sota-llosana de ceràmica. 

j) La façana tindrà un tractament unitari, no admetent-se variacions a la planta baixa per distingir 

diferents usos o activitats que distorsionin la lectura global de la façana. 

S’estableixen com a models compositius per a les substitucions i reformes d’edificis inclosos dins el 

conjunt urbanístic, les façanes dels edificis d’aquest Pla Especial ha inclòs com a “Obres d’Arquitectura” o 

com a “Elements d’Inventari”. 

6. Els materials i els elements d’ús prohibit i recomanat a l’exterior són els següents: 

Ús prohibit 

 -totxo vist, incloent les arcades a sardinell 

-aplacats de ceràmica (com a revestiment bàsic) 

-arrebossat vist amb morter de pòrtland sense pintar 

-gelosies 

-pavès vitri o similar 

-panells prefabricats 

-imitacions de pedra (arrebossats, estucats, etc.) 

-murs cortina 

-acabats de façana amb tons estridents o molt foscos 

-pissarra 

-teula de color negre 

-fusteria d’alumini de color plata i/o or 

-coronament de façana amb teula com element decoratiu 

Ús recomanat 

-pedra natural a brancalls, arcades, ampits, dintells i sòcols, evitant aplacats d’aquest material  

-acabats de façana de color clar en la gamma terrosa 

-baranes i reixes de ferro forjat o fos, paral·leles a la façana i de disseny senzill 

-fusteria de fusta pintada 

-cobertes de teula àrab de color tradicional 

-persianes de llibret i enrotllables de corda 

-cornises 

7. En les obres de reforma i manteniment, tant dels espais públics com d’edificació, es preservaran 

especialment els guarda-rodes de pedra i les vorades de granit. 

 
 
Zona de conservació (clau 3) 
 
Article 121. Definició 

Compren un conjunt de sectors urbans edificats caracteritzats pel seu interès ambiental, arquitectònic i/o natural, 

respecte als que el Pla estableix les mesures de protecció urbanístiques necessàries per garantir l'estricte 

manteniment de les condicions i característiques actuals de la trama i de l'edificació. 

 

 

 

Article 122. Objectius 

El Pla es proposa assolir en aquesta zona als següents objectius: 

1. Manteniment dels factors ambientals i morfològics que han configurat cadascun dels sectors, incidint 

especialment en cada cas en els factors que li són propis. 

2. Regulació estricta dels usos en base a mantenir les seves actuals característiques. 

 

Article 123. Desenvolupament del Pla 

1. Amb caràcter general i amb vigència immediata es defineixen les condicions d'edificació que han de regular la 

substitució puntual de les edificacions i s'estableixen les mesures adequades per preservar les edificacions 

d'interès històric-arquitectònic. 

2. Amb aquesta finalitat el Pla assenyala, en els plànols normatius a escala 1:1000, sèrie C, tots els edificis que 

s'ha inclòs al Pla Especial de Patrimoni, el qual fixa les condicions del seu tractament, així com les operacions 

mínimes necessàries de remodelació i executables directament a través de processos d'expropiació per part de 

l'Ajuntament. 

3. Es defineixen sectors, trams de carrer i conjunts de façanes que han de mantenir una coherència formal en 

base a uns tipus prèviament seleccionats i assenyalats en els plànols normatius a escala 1:1000, sèrie C, a fi de 

que la concessió de llicència d'edificació sigui directa, d'acord a les exigències que s'expliciten més endavant. 

4. Podran desenvolupar-se, de forma facultativa, Plans Especials i Estudis de Detall orientats a arribar als 

objectius definits en els apartats anteriors. Tant els Plans Especials com els Estudis de Detall podran ser 

d'Iniciativa Privada o Pública. 

 

Article 124. Intervenció municipal 

1. En els projectes de nova edificació que es presentin, figuraran fotografies de l'edifici que es substitueix, així 

com del sector en que es situa. A la vista del mateix, la intervenció municipal podrà introduir les condicions i 

modificacions que s'estimin necessàries en cada projecte tècnic presentat, a fi de mantenir les característiques 

pròpies de cada sector. 

2. Es tindran en compte les determinacions del Pla Especial del Patrimoni. 

 

Article 125. Subzones 

Es distingeixen les següents subzones: 

Clau 3a: Àrea central. 

Subtipus 3a1: Àrea central comercial 

Clau 3b: Sector marina. 

Clau 3c: Ciutats jardí. 

Tipus 3c1: Vivendes Marqués. 

Tipus 3c2: San Cristóbal. 

Tipus 3c3: Ribes Roges. 

Clau 3d: Colònia Sant Rafael. 

Àmbits d’edificació aïllada procedents de la zona de verd privat del Pla que es revisa. 
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SUBZONA 3a. Àrea Central 

 

Article 126. Definició 

Compren l'àrea central de Vilanova, configurada pel primer eixample històric de la ciutat. Compren en la seva 

limitació el sanejament extramurs fins l'any 1850. 

 

Article 127. Objectius 

Complementàriament als objectius enunciats en l'article 122 d'aquestes Normes, el Pla proposa per aquesta 

Zona: 

1. Augment del caràcter central de la mateixa, fomentant el sector terciari i de comerç. 

2. Complementàriament un elevat grau de peatonalització del sector. 

 

Article 128. Regulació general 

1. Es fixa el tipus d'ordenació d'edificació segons alineació de vial, amb edificació contínua entre mitgeres, 

determinant illes. 

No s'admetran condicions no específiques de no alineació de vial. 

2. En la regulació de l'altura màxima de les edificacions s'estarà al que indiquen els plànols normatius a escala 

1:1000, sèrie C. No s'indica l'altura reguladora, establint-se aquesta pel promig de les edificacions existents amb 

el mateix número de plantes en el tram en qüestió. 

L'Ajuntament podrà exigir la realització d'elements de coronament que igualin l'altura del tram de carrer en base a 

la consecució dels objectius esmentats. 

3. L'altura lliure mínima de les plantes pis serà de 2,80 m. i en planta baixa de 3,30 m. No es permetrà el 

desdoblament d'un altell en la planta baixa. 

Si la planta baixa és d'ús d'habitatge, es tractarà segons l'art. 119.3. 

4. No s'estableix façana mínima, fixant-se únicament com a paràmetre regulador el de la vivenda unifamiliar en 

parcel·les d’ample inferior o igual a 5 m. i fondària edificable menor de 13 m., i possibilitat de plurifamiliar a partir 

d’aquesta amplada o d’aquesta fondària. 

5. La profunditat edificable s'estableix d'acord a les disposicions dels plànols normatius a escala 1:1000, sèrie C. 

Podran desenvolupar-se Estudis de Detall que modifiquin aquest aspecte segons els criteris següents: 

- No modifiquin el número de plantes, el volum total permès, ni la densitat màxima de 100 vivendes/Ha., ni el tipus 

d'ordenació. 

- La profunditat edificable no serà inferior a 12 m. ni superior a 18 m. 

- El pati d'illa tindrà una superfície mínima equivalent al 30% de la superfície total de l'illa i permetre la inscripció 

d'un cercle de radi mínim 10 m. 

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

7. No s'admetran cossos tancats sortints, tipus tribunes o miradors. S'admetran balcons, amb una longitud de vol 

màxima de 0,60 m. i com a màxim un dècim de l'ample del vial. Es separaran de la mitgera 1 m. i la longitud 

màxima serà d’un terç de l’ample de la façana. La longitud de les obertures de la planta baixa no superarà en cap 

cas el 60% de la longitud total de les façanes, i la longitud de les obertures de les plantes pis no superarà en cada 

planta el 50% de la longitud total de les façanes. Totes les obertures tindran una composició vertical. 

8. Les condicions de textura, color i forma dels materials de façana, seran iguals o similars i/o que no produeixin 

contrastos discordants respecte als materials tradicionals emprats en els edificis antics ja existents en la zona. 

En el tram del carrer Pàdua, entre els carrers Sant Pau i Santa Eulàlia, el criteri de manteniment del caràcter 

induirà a una valoració més restrictiva d'aquest aspecte, exigint una major adaptació a les característiques 

físiques d'aquest carrer. 

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

prevaldran les determinacions del present Pla General. 

 

Article 129. Subzona Àrea Central Comercial (tipus 3a1). 

1. Correspon als carrers Caputxins, Sant Gregori i Sant Sebastià, que es distingeixen con a subzona per la seva 

activitat comercial, i per l’interès de potenciar-la. 

2. Aquesta subzona es regeix per les condicions expressades a l’article anterior, amb les següents variants: 

a) S’admet el desdoblament d’un altell a la planta baixa, per destinar el conjunt als usos comercials admesos a la 

subzona. L’altura d’aquest altell serà com a mínim de 2,20 m., i la de la planta baixa com a mínim de 2,50 m. 

b) La composició de la planta baixa, dintre de les limitacions de l’article anterior, presentarà una major capacitat 

de buits, en base a l’ús comercial intens. S’admetrà que els buits ocupin fins al 80% de la longitud de la façana, 

en planta baixa. 

3. En cas de contradicció o discrepància, prevaldran les determinacions del present Pla General. 

 

Article 130. Plans Especials 

1. En general, es podran formular Plans Especials de determinades àrees en la zona de Conservació Àrea 

Central, d'acord amb els aspectes assenyalats en el Article 111 d'aquestes Normes, i amb el contingut de 

l'art.115.1. Aquests Plans es referiran necessàriament a unitats morfològiques i ambientals. 

2. Els Plans Especials hauran d'observar les següents determinacions: 

a) La superfície mínima objecte d'ordenació serà 2 Ha. Excepcionalment podrà reduir-se si compren illes o illots 

complets. 

b) Es fixa com a índex d'edificabilitat brut privat el de 1,2 m² sostre per m² sòl, i com a densitat màxima la de 100 

vivendes/Ha. 

c) Caldrà reservar-se el 30% de la totalitat del sector per a sistemes. 

d) El tipus d'ordenació serà el d'edificació segons alineació de vial. 

e) Ocupació màxima del sòl per a usos privats: 70%. 

f) El número màxim de plantes, inclosa la planta baixa, és de 3. 

g) Els plànols d'ordenació es formularan a una escala mínima de 1:500. 

3. En la redacció de Plans Especials es preveuran les mesures adequades per a permetre, en lo possible, la 

permanència dels actuals habitants en els barris respectius. 

 
 
Zona de l'Eixample (clau 4) 
 

Article 140. Definició 

Compren la zona d'expansió urbana, organitzada en illa tancada amb pati interior, que s'ha desenvolupat com una 

segona corona a partir del Casc Antic, configurat en primera fase per l'Eixample Gumà i posteriorment altres 

desenvolupaments urbans amb la mateixa tipologia al voltant d'aquest. 

En general s'ha configurat segons trama urbanística regular, característica d'aquest tipus de creixement, amb 

barreja de l'ús fonamentalment residencial amb activitats terciàries o industrials. Es manifest el procés congestiu, 

amb general dèficit d'espais lliures, dotacions i àrees d'estacionament. 
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Article 141. Objectius 

L'objectiu bàsic del Pla General en aquesta zona, consisteix en el control i contenció mitjançant normes 

d'edificació que limitin el procés de densificació, pal·liant en el possible el dèficit d'equipaments i espais lliures a 

través de l'adscripció de determinats solars a aquestes finalitats, per tal de millorar la qualitat ambiental i urbana, 

el nivell de dotacions i espais verds i les condicions d'habitabilitat. 

 

Article 142. Desenvolupament del Pla 

1. La concessió de llicències d'edificació és directa amb la única condició de solar en el punt que es sol·liciti la 

llicència. Subsidiàriament es podrà concedir llicència mitjançant fiança o aval bancari que asseguri l'execució dels 

serveis per que adquireixi la condició de solar. 

2. Mitjançant la tramitació d'Estudis de Detall en les zones assenyalades com a Unitats d'Actuació en els plànols 

normatius a escala 1:1000, sèrie C, amb la finalitat de consecució de sòl públic per les finalitats que s'exposen en 

l'article anterior i d'acord al que determina l'article 120 de la R.T.L., mitjançant els mecanismes de compensació 

per acumulació de l'edificabilitat assignada en les àrees susceptibles d'aprofitament privat. 

3. Es podran desenvolupar, de forma facultativa Plans Especials i Estudi de Detall, tant d'Iniciativa Pública com 

Privada. 

 

Article 143. Regulació general 

1. Es fixa com a tipus d'ordenació el d'edificació segons alineació de vial, amb edificació contínua entre mitgeres, 

determinant illes tancades. 

Mitjançant Estudis de Detall, es podran aplicar excepcionalment el tipus d'ordenació per volumetria específica, en 

les condicions que més endavant s'exposen. 

2. La façana mínima es fixa en 8,00 m., amb l’excepció dels solars existents de dimensió inferior que, per estar 

edificada a ambdós costats, no puguin assolir aquesta dimensió mínima. 

3. L'altura màxima es determina pel número de plantes que s'assignen en els plànols normatius a escala 1:1000 i 

amb les altures reguladors que es regiran pel següent quadre: 

 

No. Plantes H (metres) 

  Amb altell Sense altell 

PB 5,90 4 

PB + 1 P 8,85 6,80 

PB + 2 PP 11,85 9,80 

PB + 3 PP 14,85 12,80 

PB + 4 PP 17,85 15,80 

PB + 5 PP 20,85 18,80 

 

L’article 51.4. determina en quins cassos s’autoritzaran altells en planta baixa, i les seves condicions. S’entén que 

l’alçada màxima reguladora amb altell és d’aplicació en aquells carrers d’ample igual o superior a 8 metres. 

4. Es fixa una altura lliure mínima de plantes pis de 2,60 m. L'altura lliure mínima de la planta baixa es regula en 

funció dels usos de la manera següent: 

- Us industrial i comercial: 3,50 m. 

- Oficines, vestíbuls i locals comercials menors de 80 m².  L'altura no pot ser inferior a 3 m. 

No s'autoritza el desdoblament de la planta baixa en semisoterrani i entresolat, permetent-se l'aparició d'un altell 

lligat als usos de la planta baixa, enretirat un mínim de 3 m. de l'alineació oficial del carrer, quin altell no podrà ser 

mai vivenda. 

Si l'ús de la planta baixa és d'habitatge, caldrà mantenir les alçades de façana, però la resta de la planta admetrà 

una alçada lliure de 2,60 m. 

5. La profunditat edificable màxima s'assenyala en els plànols normatius a escala 1:1000, sèrie C. 

Podrà modificar-se la forma i dimensionat de les profunditats edificables i patis interior resultants mitjançant 

Estudis de Detall que contemplin els següents requisits: 

- No incrementi el volum edificable. 

- Respecti les formes exteriors de l'ordenació. 

- Acompleixi els màxims i mínims expressats en aquest mateix punt. 

- Que el pati d'illa tingui una superfície mínima equivalent al 30% de la superfície d'illa. 

- Que pugui inscriure's un cercle quin diàmetre mínim sigui el que s'explicita a continuació en funció del número 

de plantes i altura de l'edificació. 

 

 

Número de plantes Diàmetre mínim inscr. 

PB + 2PP 08 m. 

PB + 3PP 10 m. 

PB + 4PP 12 m. 

PB + 5PP 15 m. 

 

6. Els edificis seguiran la línia oficial del carrer en totes les seves plantes. Només s’admetran reculades mitjançant 

l’aprovació d’un Estudi de Detall en que s’acompleixin les següents condicions: 

- Ample mínim afectat: 20 m. 

- Illa superior a 4.000 m² de superfície. 

- Que l’estudi s’estengui a tot un tram del front de carrer. 

- Altres condicions particulars que l’ajuntament fixi. 

7. S’admetran cossos sortints tancats o semitancats fins un màxim del 20% de la superfície total de la façana, 

amb una longitud màxima de vol de 1/10 de l’ample del carrer, fins a un límit de 1,00 m. sempre per sobre de la 

planta baixa i separats de la mitgera un mínim de 1,20 m. 

S’admeten balcons i terrasses amb un vol màxim de 1/10 de l’ample del carrer, fins un màxim de 1,20 m. i 

separats de la mitgera una distància igual al vol, amb un mínim de 0,80 m., sense limitació de longitud. 

L’altura mínima d’aquests elements sobre la rasant més alta del carrer en el tram corresponent a la façana serà 

de 3,50 m. 

8. L’alineació del pati interior defineix la màxima profunditat edificable i es d’obligat compliment en els casos en 

que aquest pati interior sigui d’ús públic, tal i com es grafia en els plànols normatius 1:1000, sèrie C. El tractament 

serà el corresponent a una façana i en ell no està permès cap tipus de sortint o tribunes, amb l’excepció prevista a 

l’art. 55.I.2. 

Es permet, no obstant, l’existència de patis de ventilació o de llums, oberts a aquests patis d'illa, sempre que no 

quedin parets mitgeres al descobert. 
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9. La variació d'alguna de les condicions fixades en aquestes Normes, i complementàriament en els plànols 

normatius, escala 1:1000, sèrie C, en referència a l'Eixample, serà proposada a la consideració de l'Ajuntament 

mitjançant Estudi de Detall, a escala mínima 1/500, sense cap variació en l'edificabilitat, l'altura reguladora i la 

condició expressa d'Eixample. La unitat mínima d'actuació es fixa en la unitat d'illa. 

 
 
 
Subjectes a ordenació volumètrica definida per PPO o PE posterior a la data d’aprovació 
definitiva del PGO que es revisa 

 
Article 169. Subjectes a ordenació volumètrica definida per PPO o PE posterior a la data d’aprovació 

definitiva del PGO que es revisa (clau 13).  

 

A) DEFINICIÓ 

Comprèn aquesta "zona" àrees de sòl urbà, urbanitzades o en procés d'urbanització amb elements suficients per 

a la qualificació de sòl urbà, en que l'edificació correspon al tipus d'ordenació per volumetria específica, segons 

Pla Parcial, Pla Especial o ordenació d'illa definitivament aprovats, o amb concreció de volum específic aprovat, o 

bé a ordenació molt específiques i no generalitzables. 

 

B) EDIFICABILITAT 

1. A la zona subjecta a anterior ordenació volumètrica, l'edificació es regirà pel disposat als Plans Parcials, Plans 

Especials o Ordenacions d'illa. Pel que aquests no especifiquen s'aplicaran les Normes d'aquest Pla General. 

2. La superfície de sostre edificable serà la que resulti de l'Ordenació volumètrica establerta. 

3. Malgrat tot el que disposa el paràgraf primer, prevaldran les alineacions establertes en aquest Pla General, 

quan siguin distintes de les fixades al Pla Parcial o ordenació d'illa. 

 

C) MODIFICACIONS A L'ORDENACIÓ 

1. S'hauran d'aprovar Plans Especials i, si de cas, Estudis de Detall: 

a) Quan aquest Pla General modifiqui alguna de les determinacions del Pla Parcial o ordenació d'illes. 

b) Quan resulti aconsellable la modificació de volums, o de la seva ordenació 

c) Quan els sectors no urbanitzats totalment, sigui aconsellable l'augment dels sistemes o de les dotacions, i 

d) Quan es determini que siguin objecte de "revisió" per aquest Pla General. 

2. Els Plans Especials i, si de cas, els Estudis de Detall no podran augmentar la superfície de sostre edificable ni 

alterar el tipus d'ordenació ni augmentar el nombre d'habitatges fixats en els Plans dels quals l'ordenació es 

modifiqui. 
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12. ANNEX II.  Programa de participació ciutadana  

 
 
Fonament legal 

L’article 8 de la Llei d’Urbanisme,  inclòs en el seu títol preliminar, determina la necessitat de garantir i 
fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació ciutadana en els processos de planejament 
i gestió, processos sotmesos als principis de publicitat, obrint la possibilitat de constituir consells 

assessors urbanístics com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu; així mateix, les formes de  
consulta i divulgació dels projectes urbanístics, els mitjans d’accés dels ciutadans als dits projectes i als 
documents corresponents i la prestació d’assistència tècnica per a fer efectiva la seva comprensió, 

s’han de regular de manera reglamentària. 
 

Per tal de garantir aquest procés de participació, el Reglament de la Llei d’Urbanisme estableix, en 

l’article 21 i següents la possibilitat d’adoptar Programes de participació ciutadana, amb els continguts 
en relació a les distintes fases de la tramitació dels documents de planejament urbanístic.  Els articles 
105 i 106 de l’esmentat Reglament es refereixen específicament a aquest Programa per al conjunt de 

les figures de planejament urbanístic general i derivat. 
 
 

Objectiu  

L’objectiu fonamental del Programa és el d’impulsar i ordenar la participació de la ciutadania en el 
procés d’elaboració del Pla de millora urbana (PMU), afavorint el diàleg i els debats necessaris entre 

tots els agents socials que conformin els criteris orientadors del nou pla atenent el model i opció 
predefinits per l’ajuntament. 
 

 
Consell assessor urbanístic 

Es podrà constituir, si l’ajuntament així ho decideix, el Consell assessor urbanístic, com a mecanisme 

bàsic de relació entre els agents socials, la ciutadania i els responsables de la direcció política de la 
redacció del nou planejament. 
 

Aquest Consell, presidit per l’Alcalde (o per qui delegui) podrà integrar un representant de l’equip 
redactor així com representants dels partits i grups polítics d’àmbit municipal, sindicats, associacions 
veïnals, entitats ciutadanes culturals, esportives, econòmiques o de qualsevol altre mena amb pes en la 

vida local, segons determini l’ajuntament, i es podrà constituir en grups de treball per tal d’agilitzar el 
seu funcionament. 
 

 
 

 
 
Les funcions possibles del Consell assessor urbanístic són: 

 
• facilitar, garantir i organitzar el seguiment dels treballs de redacció del PMU i els debats que 

es generin al seu entorn. 

• donar trasllat de les propostes, suggeriments i treballs desenvolupats pel Consell o els seus 
grups de treball. 

• estudiar i proposar les mesures i actuacions necessàries per fomentar la participació 

ciutadana. 
• supervisar, si escau, la recepció i informe d’al·legacions en els període d ‘informació pública  

 

Amb independència del Consell, l’ajuntament podrà ordenar aquells altres mecanismes que consideri 
oportuns per millorar i augmentar la participació i el consens. El Consell es convocarà com a mínim un 
cop per a cada fase del Programa (Avanç de Pla,, Aprovació inicial i Aprovació provisional)- 

 
Fases 

Primera fase 

De caràcter formatiu, informatiu i divulgatiu, consistirà en fer arribar als representants que formaran el 
Consell assessor urbanístic, la conveniència i oportunitat de la participació, la necessitat i conveniència 
de la redacció del PMU.  A aquests efectes es podran organitzar dues sessions: la primera d’elles 

dirigida a l’ajuntament, als grups municipals i a les institucions públiques implicades en el procés de 
revisió, i la segona a les entitats i agrupacions cíviques i als ciutadans en general. 
 

Un cop aprovat el document d’Avanç de Pla s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis i a la web de 
l’ajuntament, i se’n publicarà un extracte al diari local o regional de major difusió. En aquest moment, es 
posaran a disposició del ciutadans els mitjans oportuns per a la recollida de suggeriments i propostes, 

que com a mínim seran el registre general de l’ajuntament o el correu electrònic del municipi. 
 
Segona fase 

Amb l’aprovació inicial, l’ajuntament exposarà públicament els treballs amb el contingut mínim 
legalment establert i posarà els mitjans per a la seva difusió. La exposició s’ubicarà en un espai cèntric 
de la població, de titularitat o gestió municipal, per tal de garantir-ne l’accessibilitat al major nombre 

possible de ciutadans. Una publicació de síntesi (butlletí municipal, tríptic o revista monogràfica)  
garantirà la major difusió dels treballs. 
Amb l’aprovació inicial, es convocarà com a mínim un acte públic informatiu sobre els treballs realitzats 

i els document sotmesos a informació, obert a tota la ciutadania, a realitzar com a màxim trenta dies 
després d’aquella aprovació. 
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Tercera fase 

Finalitzat el període d’exposició pública del document aprovat inicialment, es donarà resposta 
individualitzada a les al·legacions presentades, modificant el document en allò que s’estimi raonable o 

procedent, amb subjecció als criteris generals i model plantejat. 
 
L’informe a les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials i les modificacions 

derivades d’uns i altres, s’inclouran com a document del Pla, que serà objecte d’aprovació provisional 
municipal i elevat a la comissió territorial d’urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 
 

En aquesta fase s’avaluaran les distintes alternatives per a la informació, explicació i difusió de l’estat 
dels treballs de planejament. La plena difusió del contingut del Pla es produirà una vegada aprovats 
definitivament en ferm i iniciat el període de vigència.  

 
Suport de l’equip redactor 

L’equip redactor, juntament amb els serveis tècnics municipals i sota les directrius del equip municipal 

de seguiment, participarà en els processos d’informació pública previstos en el Programa.  A cada fase 
i procés públic d’informació l’equip redactor participarà mitjançant un representant qualificat,  per tota la 
durada del període legalment establert, atenent les demandes d’informació; així mateix, participarà en 

les sessions del Consell assessor urbanístic a celebrar en cada una de les tres fases establertes. 
 

 

 


