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1.1 SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI 

Municipi: Vilanova i la Geltrú 

 

Comarca: Garraf 

Província: Barcelona 

Superfície: 33,9 Km² 

Població (2006): 62826 habitants 

Densitat de població: 1853,27 Hab/Km² 

Altitud: 22 metres 

 

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

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

L’àmbit objecte de modificació es coneix amb el nom de “Raval de Santa Magdalena” i es troba 
situat a l’extrem nordest de Vilanova.  

   

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

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

Es tracta doncs d’un territori ben connectat amb el seu entorn, tot i les dificultats  endògenes 
motivades per un relleu molt accidentat. 
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Tot i la localització poc central de l’àmbit l’accessibilitat és bona, doncs es troba junta a la intersecció 
de dos eixos importants: la Ronda Ibèrica i la rambla de Sant Jordi. 

 
 

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

Evolució demogràfica 

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

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

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

Garraf (hab) 103467 107147 111816 117436 122229 127928 133117 

Font: Idescat 

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

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

Creixement vegetatiu 

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

 
Naixements Defuncions 

Creixement 
natural 

Saldo 
Migratori 

Creixement 
TOTAL 

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

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

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

Taxes per mil habitants  Font: Idescat 
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Estructura per gèneres 

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

ESTRUCTURA PER GÈNERES- 2006 

 Homes Dones Total 

  %  %  % 

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

Garraf 66715 50,12 66402 49,88 133117 100 

Catalunya 3543706 49,7 3590991 50,3 7134697 100 

Font: Idescat 

 

Estructura per edats 
 

Font: Idescat 

 

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

 

Poblament 
POBLAMENT COMARCAL 

 Distribució població 
Garraf 2006 

Canyelles 2,58% 

Cubelles 8,89% 

Olivella 1,89% 

St. Pere de Ribes 20,18% 

Sitges 19,26% 

Vilanova i la Geltrú 47,20% 

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

 

LES ZONES URBANITZADES MUNICIPALS 

 
Font: DMAH 

 

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

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

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

 

POBLACIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT 

  Activa inactiva Comptada 
a part 

Població de 16 
anys i més   ocupad

a 
desocupad

a 
total 

Vilanova i la Geltrú 2001 23980 2574 26554 19104 0 45658 

1996 16598 4389 20987 18818 191 39996 

Garraf 2001 48525 5289 53814 36501 0 90315 

1996 32884 7863 40747 33903 367 75017 

Font: Idescat 

 

POBLACIÓ OCUPADA PER SECTORS (%) 

 Any agricultura Indústria construcció serveis 

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

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

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

 

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

    Comerç 
engròs 

Hostaleria Transp i 
Comunic 

Medicació 
Financera 

Serveis 
empresa 

Serveis 
personals 

Inmob. i 
altres 

Total 
Establiments 

Vilanova i la 
Geltrú 

2002 201 376 224 78 197 531 270 1877 

2001 196 366 217 75 175 502 240 1771 

Garraf 2002 462 965 511 146 405 981 736 4206 

2001 459 967 480 139 368 936 659 4008 

Catalunya 2002 35795 45081 49194 10497 27897 64285 27389 260138 

2001 35586 45028 48643 10436 26706 63015 25241 254655 

Font: Idescat 

 

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

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA VILANOVA I LA GELTRÚ 2005. 

Establiments Capacitat Càmpings Capacitat 

8 367 places 3 4298  places 

Font: Idescat. 

 

TIPOLOGIA DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA 2006 

1 estrella 2 estrelles 3 estrelles 4 estrelles 5 estrelles TOTAL 

nombr
e 

place
s 

nombr
e 

place
s 

nombr
e 

place
s 

nombr
e 

place
s 

nombr
e 

place
s 

nombr
e 

place
s 

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

Font: Idescat. 

 

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

RENDA FAMILIAR DISPONIBLE 

Renda familiar disponible 2000 – 2002. Catalunya =100 

 RFDB RFDB per habitant 

Any Milers d’euros Milers d’euros  Índex 100 

2002 634.827 11,3 89,5 

2001 604.803 11,2 91,4 

2000 566.032 10,7 90,6 

Font: Idescat. 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ÀMBIT DE LA UA 15 “CARRER SANTA MAGDALENA” 

8  

 

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

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

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

TIPOLOGIA DELS HABITATGES 

PRINCIPALS NO PRINCIPALS   

Convencionals Allotjaments Secundaris Vacants Altres Total col·lectius 

20.154 0 4.920 3.572 237 28.883 12 

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

Font: Idescat. 

 

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES 

any Lliures Protegits  

2006 718 0 

2005 421 0 

2004 493 0 

2003 646 35 

2002 552 0 

TOTAL 2830 35 

TOTAL 2865 

Font: Idescat. 

 

De l’activitat constructiva destaca el poc nombre d’habitatges protegits vers els lliures; dels que cap 
esperar que  el 70% s’hagin destinat a primera residència i el 30% a segona. 

 

1.1.6 Medi Natural 
El terme comprèn la zona N-NW als darrers 
contraforts del massís del Garraf, que coincideixen 
amb la part més elevada del municipi. Des 
d’aquests el terreny comença a descendir fins a 
arribar a la plana, que ocupa la major part del 
municipi, que presenta un desnivell suau i constant 
fins arribar al mar. La façana marítima fa uns 6 km 
de longitud. 

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

L’any 1986 es va aprovar el Pla Especial de 
Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l'Espai 

ESPAIS PROTEGITS MUNICIPALS 
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Natural del Garraf; aquest parc natural forma part de la xarxa d’espais naturals inclosos en els plans de 
protecció PEIN de la Generalitat de Catalunya. El Massís del Garraf compte amb gairebé 15.000 Ha 
protegides pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), més de la meitat de les quals pertanyen a la 
comarca del Garraf; la superfície inclosa al municipi de Vilanova és de 603,97Ha, el que suposa un 
4.08% del total.           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

1.2.1 Antecedents urbanístics 
L’àmbit objecte de la present modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú coincideix 
pràcticament amb la unitat d’actuació 15 “Carrer Santa Magdalena”, situada al Raval de Santa 
Magdalena molt a prop del seu encreuament amb la Ronda Ibèrica, en el costat oest de la illa 
formada per les carrers: Raval de Santa Magdalena, carrera dels Jueus i la rambla de Sant Jordi. 

Aquest àmbit, tot i trobar-se molt a prop del centre de Vilanova i lla Geltrú, ha estat sempre un dels 
límits del teixit urbà, i que encara avui en dia no està totalment consolidat a la illa on es troba la UA 15. 

El procés urbanístic de transformació, consolidació i edificació de part de la corona de la illa on es 
troba la UA 15 no es va iniciar fins a inicis del any 2000, quan es van edificar alguns blocs residencials 
amb serveis comunitaris en la seva façana a la Ronda Ibèrica. Va ser en aquell moment quan es va 
iniciar el procés urbanitzador de la Rambla Sant Jordi, que donaria forma al límit del teixit urbà en el seu 
extrem nord-est del nucli urbà. 

Fins a finals de la dècada dels ’90 el creixement de la illa en la que es troba la UA 15 era de tipus 
suburbà al llarg del Raval de Santa Magdalena via d’entrada i actualment de sortida del nucli. A la 
resta de la illa hi havia edificacions de caire semi industrial i agropecuari, com magatzems, tallers i una 
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granja de pollastres. En la mateixa dècada dels ’90 la granja de pollastres va a quedar sense activitat, i 
des de llavors l'edificació s'ha vingut usant com a aparcament privat deixant les restes de la finca per a 
trasters i/o sense ús. 

Les edificacions de la illa han sofert molt poques variacions al llarg de tots aquest anys. Des de la 
consolidació dels primers habitatges entre mitgeres al voltant del Raval, com a creixement suburbà 
durant la primera meitat del segle XX, no hi ha hagut cap gran actuació ni proposta urbanística que 
hagi re-definit la zona. Durant tot aquest període el sòl ha estat qualificat com a sòl urbà consolidat, 
sense que hagi estat mai inclòs en cap àmbit de  planejament o gestió urbanística. 

No va ser fins al moment de l’aprovació de l’actual Pla General d’Ordenació Urbana en què es va 
creure necessari que l’ample del vial del Raval de Santa Magdalena, en tant que sortida estratègica 
del nucli urbà de Vilanova, s'havia d'augmentar fins als 30 m. 

També va ser en aquest moment quan es va a definir una corona d’edificació que donés forma a la 
illa, i ordenés les edificacions existents així com també l´ús de l’interior d’illa. Aquesta reordenació 
coincideix amb un dels objectius del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú: ordenar 
adequadament els interiors d’illa i les façanes posteriors, i d’aquesta manera definir els criteris 
d’edificabilitat i d’ús d’aquests interiors d’illa. En alguns casos es conserven sense edificació ni sobre ni 
sota rasant per a preservar les seves característiques enjardinades, en altres es conserven lliures 
d’edificació en planta baixa però es permet la construcció de soterranis sota rasant i en uns altres es 
permet la construcció tant en planta baixa com en planta soterrani; sent alguns d’aquests patis 
d’interior d’illa d’ús públic, i uns altres d'ús privat 

Aquest fet juntament amb la necessitat d’obertura del Raval de Santa Magdalena va ser el que va 
propiciar la delimitació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació 15. 

Per tant, la revisió del Pla General d’ordenació incorpora la delimitació d’un polígon d’actuació 
urbanística anomenat UA-15 “Carrer santa Magdalena”, que té per objecte ampliar la secció fins als 30 
m de l'únic tram del vial que encara manca, així com també re-ordenar tant l’edificació com l’espai 
lliure de les illes mitjançant la definició: d’una corona edificable en planta baixa i plantes pis i d’unes 
condicions d’edificació per a l’interior d’illa. 

En resum la UA 15 definida té les següents característiques i finalitats: 

- UA-15: Carrer santa Magdalena. Té per objecte la reparcel·lació d’una sèrie de finques 
afectades per vialitat, per tal de fer possible la seva correcta reedificació i la cessió dels terrenys 
per a vials corresponents. 

- Definició de la Unitat d’Actuació 

La delimitació física de la UA 15 correspon a la voluntat del PGO de Vilanova d'ampliar la secció 
del carrer del Raval de Santa Magdalena, així com també d’ordenar tant l’edificació com 
l’espai lliure de les illes mitjançant la definició: 

- D’una corona edificable en planta baixa i plantes pis. 

- D’unes condicions d’edificació per a l’interior d’illa. 

- Resum dels aprofitaments privats, cessions i gestió necessària per a les Unitats d’Actuació: 

Aprofitament privat: 2,35 m²st/m²sòl 

Cessions mínimes: vial segons full 7F sèrie C 

Gestió necessària: estudi de detall. Projectes de reparcel·lació o compensació i urbanització. 

- Condicions d’ordenació 

Dins la regulació del sòl urbà que recull les determinacions de l’eixample en la seva clau 4, i que 
defineix: les profunditats edificables de 18 m en planta baixa, 15 m en planta pis, i els dos metres 
restants fins als 20 m de profunditat d’ús privatiu sense edificació, deixant l’interior d’illa sense 
edificació en planta baixa, però amb la possibilitat de edificar sota rasant. 

1.2.2 Situació i àmbit de la modificació 
La UA 15 “Carrer Santa Magdalena” es troba situada a l’extrem nord-est del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú, entre el nucli urbà d’aquesta població i el nucli de Les Roquetes, del terme 
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municipal de Sant Pere de Ribes. Queda limitat pel Nord per la Ronda Ibèrica, des de la qual s’hi pot 
accedir, pel sud per la trama urbana de Vilanova i de la Geltrú,  

L'àmbit de la present modificació inclou les finques ocupades per habitatges de tipologia unifamiliar 
entre mitgeres, consolidats durant la primera meitat del segle XX, seguint la morfologia urbana de 
creixement suburbà al llarg del Raval de Santa Magdalena. 

 

Àmbit de la modificació puntual de la UA-15 del PGO: Zonificació i delimitació  

 

1.2.3 Topografia, estat actual i usos 
L'àmbit de la modificació té una topografia moderadament suau, amb una pendent mitjà del 3% en el 
sentit nord-sud, estant l’extrem nord de l’àmbit 1,6 m més elevat que l’extrem sud del mateix. 

La parcel·lació existent a l’àmbit amb façana a carrer és la pròpia de la morfologia suburbana que ha 
configurat el creixement al llarg del Raval. Aquestes parcel·les estan ocupant part de l'amplada 
prevista al vial del Raval de Santa Magdalena. 

Actualment hi trobem 3 edificacions existents, corresponents als habitatges entre mitgeres situats a les 
parcel·les dels extrems de la UA 15, la resta d’habitatges de les parcel·les centrals van haver d’ésser 
enderrocats en una actuació realitzada l’any 2012 degut al mal estat de conservació a causa que es 
trobaven deshabitats. 

A l'interior de la illa i coincidint amb el costat est de la UA 15, que és on originàriament a on es trobada 
l'explotació avícola es correspon amb una parcel·la "única" de grans dimensions. En aquesta parcel·la 
es manté l'edificació original, però l'ús que es fa d'aquesta edificació és de pàrquing privat. La qualitat 
de la construcció és molt baixa, i a més es troba en un estat de conservació deficient. Actualment 
l’estructura de la propietat dels aparcaments és la de divisió horitzontal per a cadascuna de les places 
d’aparcament. 

Aquesta gran finca que queda “darrera” de les parcel·les sorgides arrel del creixement suburbà no té 
façana a cap vial. L’únic accés a la parcel·la s’efectua pels baixos de una de les finques amb front al 
carrer del Raval de Santa Magdalena (finca 1: veure plànol de estructura de la propietat).  

1.2.4 Infraestructures i serveis 
L'àmbit dóna enfront del carrer del Raval de Santa Magdalena, i disposa de tots els serveis: electricitat, 
aigua potable, sanejament i línia de telèfon. 

Es tracta de un sòl urbà consolidat que amb l'objectiu d'ampliar la secció del carrer, ha esdevingut “no 
consolidat”, quedant pendent la cessió del sòl corresponent per vialitat així com la seva urbanització. 
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1.2.5 Situació respecte al planejament general 
El planejament general vigent al municipi és el Pla d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú 
aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 29 de juny de 2001, 
donada la conformitat del Text Refós per part de la Comissió d’urbanisme el 25 de Juliol de 2001, i 
publicat al DOGC el 02/08/2001 a efectes de la seva executivitat, (i finalment, actualitzat pel 
document refós de 16 de març de 2005, que incorpora les modificacions puntuals i correcció d’errades 
i publicat al DOGC el 27/07/2005). 

No s'ha tramitat cap document de planejament i/o gestió que afecti a la UA 15. 

Disposicions del PGO 

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

Normativa  

Art. 18. Unitats d’Actuació i estudis de Detall 

1. La seva finalitat és la de completar o adaptar les determinacions establertes en el present Pla i 
fer efectives les cessions previstes pel mateix. 

2. En el desenvolupament del Pla es podran delimitar noves unitats d’actuació, a més de les que 
es preveuen. 

CAPÍTOL QUINZÈ. UNITATS D’ACTUACIÓ  

Article 169 bis. Unitats d’Actuació 

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

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

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

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

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

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

- UA 15: Carrer Santa Magdalena. Té per objecte la reparcel·lació d’una sèrie de finques 
afectades per vialitat, per tal de fer possible la seva correcta reedificació i la cessió dels terrenys 
per a vials corresponents. 

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

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

  

Nª APROFITAMENT 
PRIVAT 

CESSIONS MÍNIMES GESTIÓ NECESSÀRIA 

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

15 
 

2,35m²sostre/m²sòl 

 

Vial segons full 7F 
sèrie C 

Estudi de Detall. 
Projectes de reparcel·lació o compensació i d’urbanització 

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

 

A més, es podran redactar Estudis de Detall en altres àmbits, amb les finalitats de l’anterior apartat 
2. Aquests Estudis de Detall es referiran necessàriament a una illa sencera o a un front edificable 
unitari, que, en qualsevol cas, tindrà entitat suficient com per a fer possible l'ordenació coherent del 
conjunt.  
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Detall Plànol 7F de la sèrie C. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I INICIATIVA 

1.3.1 Estructura de la propietat 
L'estructura de la propietat és la que es mostra en la imatge i quadre següents: 

 

      

m²s %

1 SAREB 243,10 m²s 17,353%

2a SAREB 142,45 m²s 10,168%

2b BMN 80,40 m²s 5,739%

3 Fundación Pere Mata 103,85 m²s 7,413%

4 BMN 111,10 m²s 7,930%

5 SAREB 110,45 m²s 7,884%

6 Concepció Arbalat Raventós 74,45 m²s 5,314%

7 Concepció Arbalat Raventós 88,61 m²s 6,325%

8
Comunitat propietaris PL 18 Raval 

Sta. Magdalena Nord 2 
301,05 m²s 21,489%

9
Comunitat propietaris Santa 

Magdalena, 4
72,76 m²s 5,194%

10
Comunitat propietaris PL 18 Raval 

Sta. Magdalena Nord 26 
30,60 m²s 2,184%

SUPERFICIE TOPOGRÀFICA 
(inclosa a l'àmbit)Id.

FINCA
PROPIETARI
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1.3.2 Iniciativa de la modificació puntual. 
Aquesta proposta de modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú, es presentada per iniciativa 
de la Sociedad de Gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria , S.A. (SAREB), amb 
domicili social al c/ Paseo de la castellana, 89 (28046 Madrid), i CIF A-86602158, propietari, i d’acord 
amb els termes previstos pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, i concretament en el seu article 107, que diu el següent: 

Article 107. Formulació i tramitació de figures del planejament urbanístic general  
107.1  La formulació i la tramitació de les figures de planejament urbanístic general es regeixen 
pel què estableixen els articles 74, 81, 82 i 83 de la Llei d'urbanisme. 
107.2  La iniciativa per a la formulació de les figures de planejament urbanístic general és 
sempre pública.  
107.3  En el cas que la formulació d'un pla director urbanístic vingui establerta en el planejament 
territorial per a la coordinació de l'ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal, 
tots els municipis compresos en aquest àmbit conjuntament o els ens locals supramunicipals 
poden presentar una proposta d'objectius i propòsits generals per a l'elaboració del pla. En el 
termini de tres mesos, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, previ informe de la 
Comissió d'Urbanisme de Catalunya, ha de comunicar als ens que han pres la iniciativa, la seva 
decisió sobre els objectius i propòsits generals presentats. 
107.4  En el cas de propostes presentades per persones particulars, només se'n pot 
iniciar la tramitació si es refereixen a modificacions dels instruments de planejament 
municipal general i si l'ajuntament assumeix la iniciativa de la proposta. Si en el termini 
de dos mesos des de la presentació de la proposta, l'ajuntament no notifica la resolució 
adoptada al respecte, s'entén que l'ajuntament no assumeix la iniciativa. 

El domicili per a notificacions i gestions serà doble: 

SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sociedad 
Anónima) 

Departamento de Generación de Valor  
Paseo de la Castellana 89 
28046 Madrid 

oua 
A./ Eva Sánchez 
Carrer Viladomat, 317 entresol  
08029 Barcelona 
T. 93 217 86 28 

1.4 MARC LEGAL URBANÍSTIC 

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

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

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

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 Pla Territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovat definitivament el 21 d'Abril del 2010,  
 Pla d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament per la Comissió 

d’urbanisme el 25 de Juliol de 2001, i publicat al DOGC el 02/08/2001, (actualitzat pel document 
refós de 16 de març de 2005, que incorpora les modificacions puntuals i correcció d’errades i 
publicat al DOGC el 27/07/2005).  
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2.1 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE 
PGO A L’ÀMBIT DE LA UA15, CARRER DE SANTA MAGDALENA 

Segons l’art. 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost; la modificació del planejament ha de 
ser justificada per la concurrència dels interessos públics i privats. 

Per tant, la conveniència i oportunitat de la present modificació de l’actual PGO de Vilanova i la 
Geltrú, ve determinada fonamentalment per les següents raons que expliciten l’interès públic i interès 
social: 

- Poder executar un polígon que històricament no ha estat possible fer-ho per les dificultats que 
comporta la seva actual delimitació per a la gestió de la complexa estructura de la propietat. 

- Incloure i obtenir la totalitat dels terrenys necessaris per resoldre el problema o la interferència en 
la mobilitat que suposa el estrangulament de la secció viària del Raval de Santa Magdalena en 
aquest tram de carrer. 

- D’acord amb el que estableix el PGO de Vilanova i la Geltrú, ajustar la delimitació del polígon 
de la UA15 “Carrer de Santa Magdalena” a la realitat física actual del mateix. 

- Afavorir la gestió de la UA-15 amb l'objectiu que es desenvolupi per tal d’obrir el “Raval de Santa 
Magdalena”, tot i garantint tant la viabilitat tant tècnica com econòmica del polígon. 

- Establir una nova ordenació volumètrica de l'edificació que sent coherent amb el model 
establert pel PGO de Vilanova, tingui en compte la complexitat d'edificacions i usos preexistents 
a la illa en la qual s'insereix. 

2.2 ANÀLISI DE L’ÀMBIT 

La delimitació del polígon respon a necessitat d’eixamplar el vial del Raval de Santa Magdalena fins als 
30 m, en tant que sortida estratègica del nucli urbà, alhora que regularitzar la alineació i corona 
màxima edificable de la illa de referència. 
Actualment la delimitació de l’àmbit de la UA 15 Carrer Santa Magdalena inclou: els habitatges 
existents (amb l'excepció de part de l'edifici situat més al nord del polígon), els solars de les edificacions 
enderrocades que es troben ocupant part de la via, un petit volum edificat en planta baixa 
pertanyent a la comunitat de propietaris Santa Magdalena 4; i fins a tocar en esbiaix la primera crugia 
de la nau de l'interior d'illa. 
De manera sintètica, la delimitació actual presenta els següents problemes:  

1. No es troba inclosa la UA 15 la totalitat de la “finca 1”. El planejament vigent deixa fora una part 
d'aquesta finca que inclou sòl qualificat de sistema viari. 

2. Hi ha inclosa una part de la nau existent a la “finca 8” destinada a l’activitat d’aparcament. 
L’afectació parcial d’aquesta edificació obliga a considerar, per una banda, l’enderroc de tota 
la crugia afectada de la nau, i per l’altra la indemnització pel mateix concepte. 
L’estructura de la propietat d’aquesta finca és la de divisió horitzontal per a cadascuna de les 
places d’aparcament existents. Per tant, caldria indemnitzar als propietaris de les places 
perdudes. 

3. També està inclòs al polígon un petit volum de planta baixa (“finca 9”) pertanyent a la 
comunitat de propietaris Santa Magdalena 4, i que funciona com a pati de l'edificació i al com 
donen vistes estances dels habitatges (habitacions, etc..). 

4. A l'escaira nord-est del polígon, s'inclou parcialment una petita superfície de pati de la "finca 10" 
propietat de la comunitat de propietaris PL 18 Raval Sta. Magdalena Nord 26, i que és part de 
l'accés rodat als garatges. 

5. La proposta d'ordenació de l'edificació dins la UA 15 vigent no té en compte tota aquesta 
complexitat preexistent, fent “tabula rasa”, al proposar exactament els mateixos paràmetres 
d'edificació que a la resta de la illa. 

6. Tampoc, el planejament vigent garanteix l’accés ordenat al seu interior d’illa, que ara es 
produeix a través de la finca 1, actual accés a l’aparcament (accés a l’interior d’illa no es troba 
regulat). 
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2.3 SÍNTESI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 

2.3.1. Alternativa 1 
La primera possibilitat que se'ns presenta és mantenir la proposta del PGO de Vilanova i la Geltrú a 
l'àmbit de la UA 15. Aquesta alternativa tindria tots els inconvenients assenyalats en apartat anterior de 
anàlisis del planejament vigent, que a efectes pràctics fa ingestionable l'àmbit. 

2.3.2. Alternativa 2 
La segona possibilitat és realitzar una modificació puntual a l'àmbit de la UA 15, que inclogui a part dels 
terrenys actuals la totalitat dels terrenys de la “finca 1” per garantir la cessió i urbanització dels sòls 
qualificats de sistema viari per a l'eixample de la secció del carrer del Raval de Santa Magdalena. 

Aquesta alternativa principalment tindria dos objectius: 

1. Modificaria la delimitació de la UA 15 per fer un nou polígon que inclogui la totalitat de la 
“finca 1”, i exclogui d'aquest polígon les finques: 8,9 i 10. 

2. Replantejar les condicions d'edificació de la corona edificable en aquest tram de la illa per 
donar resposta a les preexistències de l'entorn més immediat. 

2.3.3. Alternativa 3 
Una tercera possibilitat, que és una “variant” de l'alternativa anterior, consistiria en realitzar una 
modificació puntual a l'àmbit de la UA 15 que: 

1. Modificaria la delimitació de la UA 15 per fer un nou polígon que inclogui la totalitat de la 
“finca 1” i també la totalitat de la “finca 8” i exclogui d'aquest polígon les finques: 9 i 10. 

2. Replantejar les condicions d'edificació de la corona edificable en aquest tram de la illa per 
donar resposta a les preexistències de l'entorn més immediat. 

2.4 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

2.4.1 Justificació de l’alternativa escollida 
La primera alternativa queda descartada per motius obvis, pels quals valgui com a prova que a dia 
d'avui encara no ha estat possible desenvolupar el polígon, i per tant, els terrenys qualificats de sistema 
viari encara no estan obtinguts ni urbanitzats. 

Arribats a aquest punt la diferència entre l'alternativa 2 i l'alternativa 3, resideix que fer respecte a la 
“finca 8” l'edificació de la qual es troba a efectes pràctics en volum disconforme. 

Tenim dues possibilitats que responen a cadascuna de les alternatives: 

- Alternativa 2: Excloure la part de la “finca 8” edificada i mantenir dins del polígon la no 
edificada, amb l'objectiu de poder arribar a la màxima profunditat edificable sense la necessitat 
de tocar l'edificació existent. 

- Alternativa 3: Incloure la totalitat de la “finca 8” dins del polígon, amb l'objectiu de enderrocar 
l'edificació en volum disconforme perquè l'ús d'aparcament passi al subsòl dins de les condicions 
establertes pel planejament vigent. 

La alternativa 3 presenta l'avantatge de que l'interior d'illa quedaria conforme al planejament, mentre 
que l'alternativa 2 perllonga la situació de volum disconforme de l'edificació. No obstant això, el 
problema de càrregues i beneficis de l'alternativa 3 la fan inviable (veure l’apartat Càlcul de la 
rendibilitat en el cas de la tercera alternativa proposada, de l’avaluació econòmica i financera). 

Per tant, l'alternativa 2 és la que resolent la majoria de les problemàtiques, i aconseguint tots els 
objectius des del punt de vista de l'interès públic, també és viable econòmicament.  

Respecte a la petita superfície de la “finca 10”, tenint en compte el decidit respecte a la “finca 8”, no 
té cap sentit ni necessitat de ser inclosa al polígon. 

Pel que fa a la peça d’edificació de la “finca 9” de planta baixa i que funciona com a pati sobre el 
qual miren i ventilen estances dels habitatges de la comunitat propietaris Santa Magdalena 4, tampoc 
té sentit, atès que l'ordenació de l'edificació en aquesta part seria ser la mateixa. 



MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

Aprovació inicial 19 

 

2.4.2 Criteris i objectius de la proposta de modificació puntual del PGO 
D'acord amb la memòria del document refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i 
la Geltrú, un dels criteris per a l'ordenació del territori és el de dotar de nous sistemes d’urbanització tant 
les noves zones urbanitzables com les actuals, reestudiar la xarxa viària actual, adequar els 
mecanismes d’obtenció de sòl destinat a sistemes a la nova legislació, consolidar l’est de la ciutat i 
obrir la ciutat cap al Nord. 

La revitalització i connexió de la ciutat vella és considerada prioritària, per evitar que les operacions 
externes deixin aïllada la ciutat vella provocant la seva decadència, per tant, aquestes obertures son, 
doncs, operacions molt importants per a la ciutat. 

En el punt 3 de la memòria es descriuen els següents objectius: 

3. Aconseguir una xarxa viària coherent amb l’anterior objectiu, potenciant les 
comunicacions paral·leles a la costa. En especial, debilitar i suprimir la barrera que suposa 
la via del ferrocarril per a la relació entre el territori i la costa. 

A més, hi ha una sèrie d’objectius concrets i puntuals que, tot i quedar englobats en els anteriors, 
poden ser d’interès recordar: 

[...] 
b) adequar els mecanismes d’obtenció de sòl destinat a sistemes a la legislació 

vigent, intentant a més la màxima coherència territorial en els sectors a delimitar. 
[...] 

d) reestudiar la xarxa viària bàsica en el sòl urbà i urbanitzable de manera que pugui 
adequar-se al procés de ciutat-territori que s’empren, i en especial a la millor 
utilització per a vianants i bicicletes. 
[...] 

j) consolidar l’est de la ciutat, entre la Geltrú i el polígon Industrial Roquetes. 
k) obrir la ciutat cap al Nord, al qual ha viscut sempre d’esquena, dotant-la d’una façana 

avui inexistent i esponjant i reequipant el dens teixit urbà. 

Amb la finalitat d'aconseguir els objectius marcats, mes avanç la memòria del PGO en el punt 5.5 diu: 

Tant els Plans especials com les Unitats d’Actuació podran ser objecte de conveni urbanístic 
amb la finalitat d’ajustar els seus paràmetres a la factibilitat de l’operació, de cercar una 
millor integració amb l’entorn urbà, o incús resoldre directament els aspectes per als quals 
es proposa una determinada figura de planejament urbanístic. 

Els objectius i criteris de la proposta de modificació puntual a l'àmbit de la UA-15 Carrer Santa 
Magdalena estan dirigits a resoldre les diferents problemàtiques descrites anteriorment, i que en resum 
són: 

- Ajustar la delimitació del polígon de la UA-15 “Carrer de Santa Magdalena” a la realitat física 
actual del mateix. 

- Afavorir la gestió de la UA-15 amb l'objectiu que es desenvolupi per tal d’obrir el “Raval de Santa 
Magdalena”, tot i garantint tant la viabilitat tècnica com econòmica del polígon. 

- Establir una nova ordenació volumètrica de l'edificació que sent coherent amb el model 
establert pel PGO de Vilanova, tingui en compte la complexitat d'edificacions i usos preexistents 
a la illa en la qual s'insereix. 

Per aconseguir aquests objectius la modificació puntual consisteix fonamentalment en: 

1. Ajustar la delimitació de la UA-15 “Carrer de Santa Magdalena” de forma coherent amb la 
realitat física existent per tal d’assegurar la cessió de la superfície destinada al sistema viari 
(CLAU A). Es proposa introduir uns petits ajustos en la delimitació a la part nord de la UA-15 per 
incloure la totalitat de la “finca 1”, doncs el planejament vigent deixa fora una part d'aquesta, 
que inclou sòl que s'ha de cedir per a vialitat. 

2. Exclusió de la totalitat de la part de les finques 9 i 10 incloses dintre de la UA-15, i de la part de 
edificació de la finca 8 (segons plànol d'estructura de la propietat), i que es corresponen amb 
diferents comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, per tal de afavorir i 
simplificar la gestió del polígon. 
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També es pretén, poder mantenir l'edificació existent dedicada a aparcament privat, així com 
també la part inclosa de l’edifici del Raval de Santa Magdalena nª 4. (finca 9) corresponent a la 
planta baixa i terrassa sobre la qual s'obren finestres del mateix edifici. 

3. Concreció d’una nova ordenació de la volumetria de l'edificació que sent coherent amb el 
model establert pel PGO de Vilanova i la estructura urbana dels voltants, materialitzi 
l'aprofitament urbanístic que el planejament actual vigent atorga i millori l’accés a l’interior d’illa. 

2.4.3 Descripció de la proposta d’ordenació 
Sistema viari (clau A) 

S'inclouen tots els sòls necessaris per a l'ampliació de la secció del carrer del Raval de Santa 
Magdalena. Concretament una superfície de 486,30 m², que suposa el 43,40% del polígon. 

Zona de l'Eixample (clau 4) 
El sòl d'aprofitament privat suposa el 56,60 % restant, concretament 634,20 m² 

 

  

Sistema viari (clau A) Zona de l'Eixample (clau 4) 

      

Condicions d’edificació (clau 4) 
Atès totes les preexistències existents que fan que la situació sigui molt més complicada respecte del 
pati d'illa que respecte al front de carrer, la corona edificable regulada per la profunditat edificable és 
molt més complexa en la seva façana d'interior d'illa. 

En aquest sentit, es proposa una ordenació d'alineació a vial de PB+4 amb una profunditat edificable 
que varia en diferents trams entre: 7,50 m, 12 m i 15 m. Aquest escalonament de la profunditat permet 
donar resposta a aquesta situació complexa d'interior d'illa. 

Per contra, la façana al carrer és més regular i se centra en resoldre la transició entre les altures de les 
diferents edificacions confrontants, i garantir el pas a través de la planta baixa a l'interior d'illa. 
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Condicions d’edificació: planta Baixa Condicions d’edificació: planta Pis 

 

Volumetria: existent i proposada 
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2.5 JUSTIFICACIONS DELS CONTINGUTS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

2.5.1 Modificació de la delimitació del polígon 
La modificació de la delimitació del polígon de la UA 15 respon a diferents motivacions: 
1. Incloure la totalitat del sòl necessari per a l'ampliació de la secció del carrer. El PGO vigent deixa 

una petita superfície de sòl qualificada de sistema viari i de titularitat privada fora del polígon de 
gestió. 

2. Facilitar la gestió de l'àmbit. El PGO vigent inclou parcialment dins de la UA 15 tres petites peces 
que pertanyen a parcel·les en règim de propietat horitzontal: 
a. Una petita superfície d'uns 30 m² del pati de la comunitat de propietaris PL 18 Raval Sta. 

Magdalena Nord 26. 
b. Un petit volum edificat en planta baixa de 72 m² de superfície pertanyent a la comunitat de 

propietaris Santa Magdalena 4, i que funciona com a pati de l'edificació i al com donen vistes. 
c. Una peça triangular de 301 m², part pati i part edificat, que correspon a l'edificació de l'interior 

de la comunitat de propietaris PL 18 Raval Sta. Magdalena Nord 2. 
Tenint en compte que l'objectiu i l'interès públic és la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema 
viari, la incorporació dins del polígons d'aquestes 3 peces no són necessàries per aconseguir els 
objectius establerts per al polígon, i no obstant això, complica la gestió i ho sobrecarrega de costos 
d'urbanització en haver d'indemnitzar les edificacions i usos (com ja s'ha assenyalat anteriorment). 

2.5.2 Justificació del sostre 
Justificació del sostre a l’àmbit de la modificació 

L'àmbit de la modificació, segons el PGO vigent, inclou dos tipus de sòl urbà: 
- el consolidat de 140,95 m² de superfície, del com 60,17 m² estan qualificats de sistema viari i 80,78 m² 

de zona d'eixample (clau 4) amb un sostre potencial 316,45 m². 
- l'altre no consolidat d'1.260 m² de superfície està delimitat per la UA 15, del com 426,13 m² estan 

qualificats de sistema viari i 833,987 m² de zona d'eixample (clau 4). L'índex d'edificabilitat bruta de 
2,35 m²st/m²s (és a dir, té un sostre potencial de 2.961 m²st). 

Per tant, segons el PGO vigent, el sostre total seria 3.277,45 m². 
La proposta de modificació puntual, igualment inclou dos tipus de sòl urbà: 
- el consolidat de 280,45 m² de superfície i qualificat íntegrament de zona d'eixample (clau 4). Quant 

al sostre, i tenint en compte les preexistències i la proposta d'ordenació, solament la peça 
corresponent a planta baixa de la comunitat de veïns quedarà conforme al planejament amb un 
sostre màxim potencial de 84,00 m²; mentre que la corresponent a l'edificació utilitzada com a 
garatge particular de cotxes es mantindrà en volum disconforme (com ja ho és en la totalitat de 
l'edificació que no està inclosa dins de la UA 15)  

- respecte al sòl urbà no consolidat i que la present modificació delimita com PAU 15 té una 
superfície d'1.120,50 m², de la qual 486,30 m² estan qualificats de sistema viari i 634,20 m² de zona 
d'eixample (clau 4). L'índex d'edificabilitat bruta de 2,35 m²st/m²s es manté, la qual cosa suposa un 
sostre potencial màxim de 2.633,18 m²st. 

Per tant, segons la proposta de modificació, el sostre total seria 2.717,18 m², és a dir 560,28 m²st inferior 
al potencial màxim del planejament vigent. En el següent quadre comparatiu queda indicat: 

Planejament vigent
PGOU '05

Proposta
MP PGO UA 15

MP PGOU UA 15
vs PGOU '05

sostre ÀMBIT MODIFICACIÓ 3.277,45 m²st  2.717,18 m²st  -560,28 m²st  

sostre SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 2.961,00 m²st  2.633,18 m²st  -327,83 m²st  
Índex edificabilitat bruta 2,35 m²st/m²s 2,35 m²st/m²s 0,00 m²st/m²s 

sostre SÒL URBÀ CONSOLIDAT 316,45 m²st  84,00 m²st  -232,45 m²st  
 

Per tant podem concloure, que el contingut d'aquesta modificació no es troba en cap dels supòsits 
previstos a l'art. 100 TRLUC, i en conseqüència no es requereix d'un increment de reserves per a sistemes 
públics. 
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Justificació del sostre en relació a la proposta l’ordenació del PAU 15 
Com s'ha indicat anteriorment el sostre màxim dins de la proposta de modificació pel PAU 15 serà 
2.633,18 m². Com es pot observar en el plànol d'ordenació o.03 condicions d'edificació, es proposa una 
ordenació d'alineació a vial de PB+4 amb una profunditat edificable que varia en diferents trams 
entre: 7,50 m, 12 m i 15 m. 

En la hipòtesi d'edificar en planta pis la totalitat de la superfície disponible, tindríem: 

Superfície màx. planta tipus 536,50 m²
nº plantes tipus  4 plantes

Sostre total plantes tipus 2.146,00 m²st  
Quant a la planta baixa, tenint en compte que s'ha de deixar un pas lliure d'almenys 4,00 m d'amplària: 

Superfície planta baixa* 487,50 m²st
Sostre planta baixa 487,18 m² sòl  

* Descomptada superfície mínima pas  
Per tant, el sostre resultant de les condicions d'edificació per a l'ordenació d'alineació a vial coincideix 
amb el màxim atorgat pel planejament a l'àmbit del PAU 15. 

2.5.3 Justificació de la no cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon. 

L’art. 43.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, estableix els supòsits de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat: 

Article 43 Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat 

1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l’administració 
actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors 
subjectes a un pla de millora urbana o dels polígons d’actuació urbanística que tinguin 
per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2.a, llevat dels 
supòsits següents: 

a) En el cas de les àrees residencials estratègiques, els propietaris han de cedir el sòl 
corresponent al percentatge que estableixi el pla director, que pot ésser de fins al 15% de 
l’aprofitament urbanístic del sector. 

b) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’estableixi un 
nou polígon d’actuació urbanística que tingui per objecte una actuació aïllada de dotació a 
què fa referència la disposició addicional segona, el 10% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic que comporti l’actuació de dotació respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als 
terrenys inclosos en l’actuació, llevat que la modificació del planejament corresponent 
incrementi el sostre edificable de l’àmbit de l’actuació, supòsit en el qual el percentatge 
esmentat és del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

c) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’incrementi el 
sostre edificable d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística, els propietaris, a part de 
la cessió ordinària que corresponia a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl corresponent al 
15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

Pel que fa al polígon del present document no està inclòs en cap de les tres excepcions de l'art.43.1 de 
la LLUC, examinem doncs que és el que diu l'art.70.2.a: 

2. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la reforma interior, la 
remodelació urbana, la transformació d'usos, la reurbanització o completar el 
teixit urbà poden: 

a)  Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model 
urbanístic de l'àmbit de què es tracti o bé la seva reconversió quant a l'estructura 
fonamental, l'edificació existent o els usos principals. 

Com podem observar l'objectiu de la delimitació del polígon, tampoc encaixa exactament en cap 
dels anteriors supòsits, doncs tal com estableix la memòria del PGO vigent, l'objectiu de la delimitació 
del polígon en aquest sòl urbà consolidat és establir una cessió obligatòria i gratuïta per a l'ampliació 
de la secció del carrer del Raval de Santa Magdalena. 
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No obstant això, dit objectiu si que encaixa exactament en el que estableix la disposició addicional 
segona de la LLUC com una actuació aïllada, en el sentit que no es tracta d'una actuació de 
transformació urbanística. 

Disposició addicional segona 

Actuacions de transformació urbanística 

1. A l'efecte de l'aplicació del Text refós de la Llei estatal de sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, són actuacions de transformació urbanística les actuacions de nova 
urbanització o bé de renovació o reforma de la urbanització i les de dotació, segons el cas, 
destinades a l'ordenació i la transformació del sòl urbanitzable i del sòl urbà no consolidat 
inclòs en sectors de millora urbana o en polígons d'actuació urbanística que tinguin per objecte 
alguna de les finalitats a què fa referència l'article 70.2.a. Tanmateix, el sòl urbanitzable no 
delimitat no es considera inclòs en una actuació de transformació urbanística fins que no 
s'aprova el corresponent pla parcial urbanístic de delimitació. 

2. Les actuacions aïllades sobre sòls urbans subjectes únicament a cessió obligatòria i 
gratuïta de vialitat per adquirir la condició de solars, i les actuacions d'abast limitat 
per a l'ajust, l'ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures en sòl urbà no 
es consideren actuacions de transformació urbanística a l'efecte de l'aplicació de la 
Llei estatal de sòl, sens perjudici de llur subjecció als deures de cessió de sòl per a 
sistemes que estableix la legislació urbanística. Tampoc no tenen la consideració 
d'actuacions de transformació urbanística, aquelles que tenen per objecte la qualificació de sòl 
amb destinació a habitatge dotacional públic la qual, per la seva condició de sistema urbanístic 
de titularitat pública, no requereix incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i 
equipaments públics ni està subjecta al deure de cessió de sòl amb aprofitament. 

Per tant, segons l'exposat anteriorment podem concloure que el PAU 15 que es delimita no està sotmès 
a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del polígon, no entenent-se com a actuacions de 
transformació urbana, segons disposició addicional segona DL 1/2010, modificat per l’art. 81 de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer. 

2.6 QUADRE RESUM I COMPARATIU PGO VS MODIFICACIÓ PUNTUAL 

clau

1.400,95 m²s 1.400,95 m²s 0,00 m²s 

140,95 m²s 100,00%  280,45 m²s 100,00%  139,50 m²s 0,00%  

Viari A 60,17 m²s 42,69%  -60,17 m²s -42,69%  
Zona de l'Eixample 4 80,78 m²s 57,31%  280,45 m²s 100,00%  199,67 m²s 42,69%  

1.260,00 m²s 100,00%  1.120,50 m²s 100,00%  -139,50 m²s 0,00%  

426,13 m²s 33,82%  486,30 m²s 43,40%  60,17 m²s 9,58%  
Viari A 426,13 m²s 33,82%  486,30 m²s 43,40%  60,17 m²s 9,58%  

833,87 m²s 66,18%  634,20 m²s 56,60%  -199,67 m²s -9,58%  
Zona de l'Eixample 4 833,87 m²s 66,18%  634,20 m²s 56,60%  -199,67 m²s -9,58%  

MP PGOU UA 15
vs  PGOU '05

SUPERFÍCIE

Planejament vigent
PGOU '05

Proposta
MP PGO UA 15

SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE

ÀMBIT Modificació Puntual PGO

SISTEMES

ZONES

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

 

 

 Barcelona, abril  2.016 

  
 

Eduardo Hernández Ordax 
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article 1. Àmbit i objecte de la Modificació Puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la 
UA 15, Carrer de Santa Magdalena. 

1. Àmbit:
La present modificació puntual es situa a l’extrem nord-est del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, 
entre el nucli urbà d’aquesta població i el nucli de Les Roquetes, del terme municipal de Sant Pere de 
Ribes. 

L'àmbit de la present modificació coincideix pràcticament amb la UA-15 delimitada pel PGO de 
Vilanova i la Geltrú amb l'excepció del costat nord del polígon, el qual s'amplia per incloure la totalitat 
de les parcel·les afectades per l'ampliació de la secció del carrer del Raval de Santa Magdalena 
(veure Plànol i.05 Planejament vigent). 

Per tant, inclou la totalitat de les parcel·les i/o solars ocupats per habitatges de tipologia entre 
mitgeres, que seguint la morfologia urbana de creixement suburbà al llarg del Raval de Santa 
Magdalena, es van consolidar durant la primera meitat del segle XX. 

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

- Ajustar la delimitació del polígon de la UA-15 “Carrer de Santa Magdalena” a la realitat física
actual del mateix.

- Afavorir la gestió de la UA-15 amb l'objectiu que es desenvolupi per tal d’obrir el “Raval de Santa
Magdalena”, tot i garantint tant la viabilitat tècnica com econòmica del polígon.

- Establir una nova ordenació volumètrica de l'edificació que sent coherent amb el model
establert pel PGO de Vilanova, tingui en compte la complexitat d'edificacions i usos preexistents
a la illa en la qual s'insereix.

Per aconseguir aquests objectius la modificació puntual consisteix fonamentalment en: 

- Ajustar la delimitació de la UA-15 “Carrer de Santa Magdalena” de forma coherent amb la
realitat física existent per tal d’assegurar la cessió de la superfície destinada al sistema viari
(CLAU A). Es proposa introduir uns petits ajustos en la delimitació a la part nord de la UA-15 per
incloure la totalitat de la “finca 1”, doncs el planejament vigent deixa fora una part d'aquesta,
que inclou sòl que s'ha de cedir per a vialitat.

- Exclusió de la totalitat de la part de les finques 9 i 10 incloses dintre de la UA-15, i de la part de
edificació de la finca 8 (segons plànol d'estructura de la propietat), i que es corresponen amb
diferents comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, per tal de afavorir i
simplificar la gestió del polígon.

- També es pretén, poder mantenir l'edificació existent dedicada a aparcament privat, així com
també la part inclosa de l’edifici del Raval de Santa Magdalena nª 4. (finca 9) corresponent a
la planta baixa i terrassa sobre la qual s'obren finestres del mateix edifici.

- Concreció d’una nova ordenació de la volumetria de l'edificació que sent coherent amb el
model establert pel PGO de Vilanova i la estructura urbana dels voltants, materialitzi
l'aprofitament urbanístic que el planejament actual vigent atorga i millori l’accés a l’interior
d’illa.

article 2. Contingut de la Modificació Puntual 

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

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

article 3. Interpretació de les Normes Urbanístiques 

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

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

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

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

 Pla Territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovat definitivament el 21 d'Abril del 2010,  

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

article 4. Vigència 

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

article 5. Modificació del plànol 7F de la sèrie C del PGO 

Es modifica parcialment el plànol 7F de la sèrie C de Reglamentació detallada dels sòls urbà i 
urbanitzable a l’àmbit delimitat per la present modificació puntual, en els quals regirà en aquest àmbit 
el plànol d'ordenació O.01 ZONIFICACIÓ, de la present modificació. 

article 6. Modificació del punt 4 de l’art. 169 bis Unitats d’Actuació de les Normes Urbanístiques del 
PGO de Vilanova i la Geltrú. 

Es modifica la fila 15 corresponent a la UA15 de la fitxa-resum dels aprofitaments privats, cessions 
mínimes i gestió necessària per a les Unitats d’Actuació, del punt 4 de l’art. 169 bis. Unitats d’actuació 
del capítol 10è de les Normes Urbanístiques; el qual queda com segueix: 

 

Nª APROFITAMENT 
PRIVAT 

CESSIONS MÍNIMES GESTIÓ NECESSÀRIA 

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

 
 

15 

 

 

2,35m²sostre/m²sòl 

Vial segons plànol d'ordenació O.01 
Zonificació de la Modificació Puntual 

del PGO de Vilanova i la Geltrú a 
l’àmbit de la UA 15 “Carrer de Santa 

Magdalena” 

 

Projecte de Reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica i 
Projecte d’obres de d’urbanització 

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



NORMATIVA 
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article 7. Creació d’un nou art. 169 bis(2) a les Normes Urbanístiques del PGO de Vilanova i la 
Geltrú. 

Es crea un nou article 169 bis(2) el qual queda com segueix:  

Article 169 bis(2). PAU 15 “Carrer de Santa Magdalena” 

1. Àmbit: 

Comprèn les parcel·les i/o solars ocupats per habitatges de tipologia entre mitgeres, que seguint la 
morfologia urbana de creixement suburbà al llarg del Raval de Santa Magdalena, es van consolidar 
durant la primera meitat del segle XX, amb una superfície total de 1.120,50 m². 

2. Objectius: 

- Ampliar la secció fins als 30 m de l'únic tram del carrer del Raval de Santa Magdalena que encara 
manca. 

- Concreció d’una nova ordenació de la volumetria de l'edificació que sigui coherent amb la 
estructura urbana dels voltants, regularitzi la alineació i la corona edificable en aquest tram de la illa 
de referència. 

3. Condicions del PAU 15: 

El polígon es regirà per les determinacions del plànols d’ordenació O.1, O.2 i O.3 de la Modificació 
Puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de UA 15, segons el següent quadre resum: 

 

clau SOSTRE MÀXIM EDIF. NETA

1.120,50 m²s 100,00%  2.633,18 m²st  2,35 m²st/m²s 

486,30 m²s 43,40%  
Viari A 486,30 m²s 43,40%  

634,20 m²s 56,60%  2.633,18 m²st  2,35 m²st/m²s 
Zona de l'Eixample 4 634,20 m²s 56,60%  2.633,18 m²st  2,35 m²st/m²s 

PAU 15 "Carrer de Santa Magdalena"

SISTEMES

ZONES

SUPERFÍCIE

 

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

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

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

- Cessió obligatòria del sòl destinat a sistemes. 

- Aquest polígon no està sotmès a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del polígon, no 
entenent-se com a actuacions de transformació urbana, segons disposició addicional segona DL 
1/2010, modificat per l’art. 81 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 

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

5. Condicions d’urbanització: 

- El sistema viari haurà d'urbanitzar-se amb els mateixos criteris i acabats que la resta del carrer del 
Raval de Santa Magdalena. 
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4. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 4 





MESURES PER A L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 
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4.1 JUSTIFICACIÓ 

L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, que regula les determinacions i la documentació de les modificacions dels instruments de 
planejament urbanístic, estableix: 

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

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

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

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

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

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

Tot i així, la present modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú garanteix la cessió i 
urbanització de la totalitat del sòl destinat a vialitat pel PGO per a l'ampliació de la secció del carrer 
del Raval de Santa Magadalena. I d'altra banda, també es garanteix l'accessibilitat a l'interior d'illa, al 
establir normativament en la nova edificació un pas en planta baixa d'almenys 4 m. d'amplada. 
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5.1 EL SISTEMA D’ACTUACIÓ 

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

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

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

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

Art. 130. Objecte de la reparcel·lació 

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

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

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

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

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

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

5.2 DIVISIÓ POLIGONAL 

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

La present modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú, re-delimita l'antiga Unitat d'Actuació 
15, passant-se a cridar PAU 15 i la delimitació definitiva de la qual és la que apareix als plànols 
d'ordenació. 

5.3 PLA D’ETAPES DEL PAU 15 “Carrer de Santa Magdalena” 

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

Donades les característiques i el caràcter de l’actuació, es determina una sola fase d’execució de les 
obres d'urbanització. 

En qualsevol cas, es podran dur a terme de manera simultània les obres d'urbanització i edificació, 
d'acord amb el que es disposa en l'art. 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
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Les etapes previstes en el desenvolupament del polígon a comptar des de la data d’aprovació 
definitiva i publicació al DOGC de la Modificació puntual del PGO,  són les següents: 

Primera etapa: 

- Aprovació definitiva dels projectes d’urbanització i reparcel·lació 

Calendari previst: 6 mesos 
Segona etapa: 

- Inscripció de la reparcel·lació al Registre de la Propietat. 

- Redacció Projecte d’edificació 

Calendari previst: 6 mesos 
Tercera etapa: 

- Licitació i adjudicació de les obres d’urbanització. 

- Llicència d’edificació 

- Inici de les obres d’urbanització. 

- Inici de les obres d’edificació. 

Calendari previst: 6 mesos 
Quarta etapa: 

- Finalització obres d’urbanització  

- Finalització obres d’edificació 

- Recepció de les obres d’urbanització 

- Llicència de primera ocupació. 

Calendari previst: 20 mesos 

5.4 DEURES DELS PROPIETARIS DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5 CESSIÓ DEL 10% D’APROFITAMENT URBANÍSTIC 

Segons l'exposat anteriorment a l’apartat “Justificació de la no cessió del 10% de l’aprofitament 
urbanístic del polígon” de la memòria de l’ordenació; el PAU 15 que es delimita no està sotmès a la 
cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del polígon, no entenent-se com a actuacions de 
transformació urbana, segons disposició addicional segona DL 1/2010, modificat per l’art. 81 de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer. 

5.6 COMPROMISOS QUE ADQUIREIXEN ELS PROMOTORS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Obres d'urbanització del tram de carrer afectat per vialitat: 
Prendrem com a referència el pressupost d'execució material per contracta abans d'IVA, del 
projecte d'urbanització del tram de carrer de Raval de Santa Magdalena amb el carrer Casernes 
(en fase de tramitació per a aprovació definitiva). 

pressupost superfície vials repercussió

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA
(document en tramitació per a aprovació definitiva) 177.014,88 € 367,50 m²s 481,67 €/m²s

 

2. Indemnitzacions: 
El segon concepte, i no menys important, és el cost a causa de les indemnitzacions de les 
edificacions incompatibles amb el planejament. En el següent quadre es fa un càlcul pel mètode 
de reemplaçament net, per a la situació del PGO vigent: 

 

SOSTRE ANY Ca (antiguitat) Cc (conservació) €/m² €

1 267,00 m²st 1.952 838,00 €/m²st 0,33 0,35 96,79 €/m²st 25.842,66 € 

6 116,00 m²st 1.960 838,00 €/m²st 0,37 0,35 108,52 €/m²st 12.588,44 € 

7 117,00 m²st 1.970 838,00 €/m²st 0,43 0,35 126,12 €/m²st 14.755,92 € 

8 509,00 m²st 1.970 420,00 €/m²st 0,39 0,50 81,90 €/m²st 41.687,10 € 

9 72,76 m²st 1.973 838,00 €/m²st 0,53 0,85 377,52 €/m²st 27.468,28 € 

1.081,76 m²st 754,40 €/m²st 113,10 €/m²st 122.342,40 € 

* Valors segons BEC 1 Tr. 2016 (habitatge plurifamiliar renda social B+2)

Càlcul INDEMNITZACIONS segons PGO vigent

Id.
FINCA

EDIFICACIONS EXISTENTS VRB*
PEC

€/m²st

COEFICIENTS VRN

 

I en el següent quadre en el cas de la proposta de modificació puntual: 
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SOSTRE ANY Ca (antiguitat) Cc (conservació) €/m² €

1 267,00 m²st 1.952 838,00 €/m²st 0,33 0,35 96,79 €/m²st 25.842,66 € 

6 116,00 m²st 1.960 838,00 €/m²st 0,37 0,35 108,52 €/m²st 12.588,44 € 

7 117,00 m²st 1.970 838,00 €/m²st 0,43 0,35 126,12 €/m²st 14.755,92 € 

500,00 m²st 838,00 €/m²st 106,37 €/m²st 53.187,02 € 

* Valors segons BEC 1 Tr. 2016 (habitatge plurifamiliar renda social B+2)

Càlcul INDEMNITZACIONS segons PROPOSTA de MODIFICACIÓ PGO

Id.
FINCA

EDIFICACIONS EXISTENTS VRB*
PEC

€/m²st

COEFICIENTS VRN

 

6.1.2. Càlcul de beneficis: 
Pel càlcul de l'aprofitament calcularem el valor residual del sòl tenint en compte els usos més 
probables:  

- Habitatge plurifamiliar en les plantes pis. 

- Comercial en la planta baixa. 

Identificació dels valors de venda 
El valor de mercat resulta ser el protagonista de gairebé totes les valoracions i és per aquest motiu que 
sigui una dada molt “sensible” d'establir de cara a la viabilitat econòmica del sector. Aquest valor que 
sempre és objecte de controvèrsia, ho és més encara en una situació econòmica com l'actual. 

Les condicions de mercat estan fortament condicionades per la falta de finançament i pel 
“refredament” de l'activitat econòmica, la qual cosa suposa que les operacions de compra-venda 
variïn de forma molt important en funció de la conjuntura particular del venedor i comprador. 

Tot i així, com l’objectiu principal d’aquest estudi és l'anàlisi comparatiu, el valor de venda considerat 
té una transcendència menys crítica. En aquest sentit s'han pres com a font de valors de venda els 
obtinguts d’una promoció d’obra nova molt propera que l’inmobiliaria Altamira desenvolupa a la 
Rambla de SantJordi - Les Casernes de Vilanova i la Geltrú: 

 

Comercial Plurifamiliar

Valor de mercat adoptat de l'immoble acabat Vm 1.240,00 €/m²st 1.800,00 €/m²st  
 

Estimació dels costos de construcció de l’edificació. 
S'han pres com a referència els preus de la construcció de la revista BEC, corresponent al primer 
trimestre de 2016. Concretament com assimilable al nostre cas particular, el preu el d'un edifici 
“normal” entre mitgeres (1.244,01 €/m²st), i per al cost de construcció dels baixos comercials el 65% 
d'aquest cost. 

Valoració urbanística: Formulació del Mètode Residual Estàtic. 
Existeixen diversos mètodes de valoració, tots ells recollits, reconeguts, contemplats i desenvolupats per 
les Normes Europees de Valoració i la O.M., encara que les denominacions no sempre siguin 
idèntiques. 

Els mètodes més emprats són els següents: 

- Mètode del cost: 
- Valor de reemplaçament brut (CRB) 
- Valor de reemplaçament net (CRN) 
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- Mètode de comparació, o mètode de comparació amb el mercat. 
- Mètode d’actualització de rentes. 
- Mètode residual: 

- Mètode residual dinàmic. Anàlisis d’inversions amb valors esperats. 
- Mètode residual estàtic. Anàlisis d’inversions amb valors actuals.  

Els Mètodes residuals de valoracions consisteixen en determinar el valor de mercat del sòl o edifici a 
partir del valor del producte immobiliari final, deduint d’ells totes les despeses i inversions necessàries, 
incloent les despeses financeres, comercials i el marge brut o benefici que presumiblement un 
promotor de tipus mig consideraria. Es basen en el principi del valor residual i en el principi del major i 
menor ús, i serveixen per determinar el valor de mercat de terrenys, sòls o immobles. 

A la normativa de valoracions de garantia, es defineixen i desenvolupen aquests mètodes i 
s’estableixen en la secció cinquena de la norma, articles 34 al 42 dos possibilitats per a la taxació o 
valoració, donant en alguns casos l’opció de valorar segons el seu criteri pel mètode dinàmic o estàtic. 

En aquest cas, a pesar que la previsió de desenvolupament del polígon és superior a un any a explicar 
des de l'executivitat de la modificació, no obstant això si tenim en compte que el 90% dels costos es 
deuen a l'edificació i el 10% restant als costos d'urbanització, podem considerar a efectes “pràctics de 
càlcul” que el desenvolupament es produirà en un període màxim d'un any; el que ens permet 
simplificar el càlcul mitjançant el mètode residual estàtic. 

Valor del sòl: Mètode residual estàtic 
En el següent quadre adjunt s'expressen de forma resumida el càlcul per a cadascun dels usos 
considerats: 

Comercial Plurifamiliar

Valor de mercat adoptat de l'immoble acabat Vm 1.240,00 €/m²st 1.800,00 €/m²st

Marge de benefici mínim b 24% 18%

(1-b) 0,76 0,82

Estimació dels costos de construcció de l’edificació C= ∑Ci 853,59 €/m²st  1.313,22 €/m²st  

1 PEC Construcció* PEC 725,21 €/m²st**  1.115,71 €/m²st*  

PEM Construcció PEM 604,34 €/m²st  929,76 €/m²st  

Benefici industrial i despeses generals 20,00% PEM C0 120,87 €/m²st  185,95 €/m²st  

2 Control de qualitat, escomeses, seguretat i salut 2,00% PEM C1 12,09 €/m²st  18,60 €/m²st  

3 Honoraris d'arquitecte i arq. tècnic i visats 9,50% PEM C2 57,41 €/m²st  88,33 €/m²st  

4 Llicència i Impostos construcció i obres 4,00% PEM C3 24,17 €/m²st  37,19 €/m²st  

5 Declaració d'obra nova i divisió horitzontal 1,00% PEM C4 6,04 €/m²st  9,30 €/m²st  

6 Impost Béns Immobles 0,90% PEM C5 5,44 €/m²st  8,37 €/m²st  

7 Notaria i Registre 1,00% PEM C6 6,04 €/m²st  9,30 €/m²st  

8 Despeses de comercialització 1,50% PEM C8 9,07 €/m²st  13,95 €/m²st  

9 Assegurança decenal 0,96% ([PEC+ C1 - C19] C9 8,12 €/m²st  12,49 €/m²st  

Valor de repercussió (sòl urbanitzat) Fu 88,81 €/m²st  162,78 €/m²st  

* Valors segons BEC 1 Tr. 2016

** 65% del cost de construcció de l'habitage
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6.1.3. Càlcul comparatiu de la rendibilitat: PGO vigent vs Proposta de Modificació Puntual 
A la vista de tot l'exposat anteriorment, en el següent quadre es fa el càlcul comparatiu de la 
rendibilitat per a la situació del PGO vigent versus la Proposta de Modificación Puntual: 
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RÀTIO QUANTITAT (-)COST (+)BENEFICI QUANTITAT (-)COST (+)BENEFICI

121.594,67 € 118.841,99 € 

108,80 €/m²st 105,78 €/m²st 

22.529,80 € 13.673,61 € 

Vialitat 481,67 €/m²s 60,17 m²s -28.982,27 € 

clau 4 (residencial) 162,78 €/m²st 316,45 m²s 51.512,07 € 84,00 m²s 13.673,61 € 

99.064,87 € 105.168,38 € 

Vialitat 481,67 €/m²s 426,13 m²s -205.255,38 € 486,30 m²s -234.237,65 € 

Indemnitzacions 1.081,76 m²st -122.342,40 € 500,00 m²st -53.187,02 € 

clau 4 (residencial) 162,78 €/m²st 2.213,00 m²st 360.234,50 € 2.146,00 m²st 349.328,17 € 

clau 4 (comercial) 88,81 €/m²s 748,00 m²st* 66.428,15 € 487,18 m²st* 43.264,89 € 

* Hipòtesi: "totalitat" de la PB a usos comercials * Hipòtesi: "totalitat" de la PB a usos comercials

Sòl urbà no consolidat

PGO vigent
UA 15

PROPOSTA MODIF. PUNTUAL PGO
PAU 15

TOTAL Modificació Puntual

Sòl urbà consolidat

Relació càrregues / beneficis

 

A la vista dels resultats, es pot concloure, que la rendibilitat i relació de càrregues i beneficis és 
pràcticament la mateixa en tots dos casos. 
En el cas del planejament vigent, el sostre és superior però les càrregues d'indemnització també. En el 
cas de la modificació, el fet de treure del polígon la part inclosa de 3 finques en règim de propietat 
horitzontal fa que les càrregues urbanístiques d'indemnització siguin inferiors, aspecte que es compensa 
en termes absoluts amb menys sostre. 

Per tant, la modificació manté pràcticament el mateix equilibri de càrregues i beneficis atorgat pel 
PGO vigent, però aconsegueix facilitar extraordinàriament la gestió, així com no crear alarma entre les 
comunitats de veïns afectades parcialment pel PGO. 

6.1.4. Càlcul de la rendibilitat en el cas de la tercera alternativa proposada 
A continuació s'analitza amb els mateixos criteris anteriorment indicats el cas de la tercera alternativa 
proposta en la memòria del present document de modificació puntual. En el següent quadre, igual 
que en els dos casos anteriors, s'analitza la relació de càrregues i beneficis: 

RÀTIO

Vialitat 481,67 €/m²s 

clau 4 (residencial) 162,78 €/m²st 

Vialitat 481,67 €/m²s 

Indemnitzacions

clau 4 (residencial) 162,78 €/m²st 

clau 4 (comercial) 88,81 €/m²s 

Sòl urbà no consolidat

TOTAL Modificació Puntual

Sòl urbà consolidat

Relació càrregues / beneficis

  

QUANTITAT (-)COST (+)BENEFICI

-6.219,31 € 

151,81 €/m²st 

13.673,61 € 

84,00 m²s 13.673,61 € 

-19.892,92 € 

486,30 m²s -234.237,65 € 

1.500,00 m²st -178.248,32 € 

2.146,00 m²s 349.328,17 € 

487,18 m²st* 43.264,89 € 

* Hipòtesi: "totalitat" de la PB a usos comercials

PROPOSTA alternativa MODIF. PUNTUAL 
PGO PAU 15
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Aquesta tercera alternativa, es pot entendre com una variant de l'alternativa segona, però que en 
comptes d'excloure la parcel·la amb l'edificació en volum disconforme destinada a garatge particular, 
la inclou dins del polígon amb l'objectiu que aquest ús es traslladés al subsòl. 

Com es desprèn del quadre, en el cas d'aquesta tercera alternativa l'impacte que els costos 
d'indemnització tenen en la relació de càrregues i beneficis, i respecte al planejament vigent, faria 
inviable econòmicament el polígon. 

6.2 IMPACTE DE L’ACTUACIÓ SOBRE LES FINANCES PÚBLIQUES 

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

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

Dins dels conceptes periòdics es consideren: 

a) Ingressos: 

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

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

b) Despeses: 

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

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

RÀTIO

Vialitat 3,00 €/m²s 

clau 4 (residencial) 2,20 €/m²st 

Vialitat 3,00 €/m²st 

clau 4 (residencial) 2,20 €/m²st 

clau 4 (comercial) 4,80 €/m²st 

Polígon: Sòl urbà no consolidat

TOTAL

Sòl urbà consolidat

  

QUANTITAT INGRÉS DESPESA BALANÇ

9.155,19 € -1.458,90 € 7.696,29 € 

696,19 € -180,51 € 515,68 € 

60,17 m²s -180,51 € -180,51 € 

316,45 m²st 696,19 € 696,19 € 

8.459,00 € -1.278,39 € 7.180,61 € 

426,13 m²s -1.278,39 € -1.278,39 € 

2.213,00 m²st 4.868,60 € 4.868,60 € 

748,00 m²st* 3.590,40 € 3.590,40 € 

* Hipòtesi: destinar la "totalitat" de la planta baixa a usos comercials

PGO vigent
UA 15

 
 

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

Vialitat 3,00 €/m²s 

clau 4 (residencial) 2,20 €/m²st 

Vialitat 3,00 €/m²st 

clau 4 (residencial) 2,20 €/m²st 

clau 4 (comercial) 4,80 €/m²st 

Polígon: Sòl urbà no consolidat

TOTAL

Sòl urbà consolidat

  

QUANTITAT INGRÉS DESPESA BALANÇ

7.244,44 € -1.458,90 € 5.785,54 € 

184,80 € 184,80 € 

84,00 m²st 184,80 € 184,80 € 

7.059,64 € -1.458,90 € 5.600,74 € 

486,30 m²s -1.458,90 € -1.458,90 € 

2.146,00 m²s 4.721,20 € 4.721,20 € 

487,18 m²st* 2.338,44 € 2.338,44 € 

* Hipòtesi: destinar la "totalitat" de la planta baixa a usos comercials

PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGO
PAU 15

 
 

Per tant, com podem observar el balanç ingressos vs despeses, en tots dos casos és positiu per a la 
hisenda municipal. Si bé en el cas de la proposta de modificació puntual, és menys favorable 
òbviament, doncs, es manté la superfície de vialitat però el sostre total dins de l'àmbit de la 
modificació puntual disminueix. 

No obstant això, cal tenir present una implicació soci-econòmica que la consolidació de 
l’eixamplament de la secció del carrer tindrà en el paisatge urbà podent repercutir en la millora de 
l'activitat econòmica i veïnal. 
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7.1 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL 

El procés d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, inclosos els plans urbanístics, es regeix a 
Catalunya per la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, i modificada 
per la llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. 

Aquesta normativa estableix en el seu article 7 la regulació de l’avaluació ambiental de les figures de 
modificació de plans i programes: 

Article 7. Modificacions de plans i programes sotmeses a avaluació ambiental 
S'han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i programes: 
Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l'article 6 i l'annex 1 que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de 
la cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin diferències apreciables en 
les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. 
Les modificacions que estableixin el marc per a l'autorització en un futur de projectes i 
activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. 
Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no 
urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions 
comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es 
modifica. 
La resta de modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal que constitueixin 
modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia 
del pla que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos 
sobre el medi ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà. 
Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no hagin 
estat avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic. 
Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l'apartat 1 no estan subjectes a 
avaluació ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, 
sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes 
significatius en el medi ambient. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una 
sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase preliminar de l'elaboració del pla o programa, per 
tal que aquest, per mitjà d'una resolució motivada, declari la no subjecció del pla o 
programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes 
des de la presentació de la sol·licitud. Si l'òrgan ambiental no notifica la resolució 
d'exempció d'avaluació en l'esmentat termini, s'entén que la sol·licitud ha estat 
desestimada. 

Els objectius i determinacions del present document de modificació puntual no està dins de cap dels 
supòsits d'avaluació ambiental d'acord amb l'article 7 citat anteriorment; ni suposa tampoc 
incidències sobre el medi ambient; i per tant, no cal tràmit d’avaluació ambiental 
Tot i així, a continuació es recomanen una sèrie de mesures ambientals a tenir en compte. 

7.2 MESURES AMBIENTALS RECOMANADES 

7.2.1 Mesures ambientals i recomanacions pel medi biòtic i perceptual 
Zona verda i vegetació   

Es recomana eliminar les espècies exòtiques i foranies que puguin detectar-se a l’àmbit, en especial 
d’aquelles espècies al·lòctones capaces de desplaçar la vegetació autòctona de la zona, degut al 
seu elevat poder colonitzador.  

En els espais lliures d’edificacions de l’àmbit, es recomana destinar-los a zones verdes, tot realitzant 
enjardinaments i plantacions que ajudaran a naturalitzar l’espai i embellir-lo. Per aquests espais verds 
del sector, sempre que sigui possible, és recomana l’aprofitament de la vegetació autòctona existent. 
D’acord criteris de la Generalitat de Catalunya – Àrea de Medi Natural es recomana evitar la 
plantació d’aquestes espècies al·lòctones. 
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Per als espais verds, sempre que sigui possible, és recomana l’aprofitament de la vegetació existent i la 
utilització de vegetació autòctona en les plantacions que calgui realitzar. Per aquestes plantacions en 
espais lliures o zones verdes es recomana: 

 Ser autòctones de l’entorn i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl) 

 Espècies de fàcil implantació 

 Capacitat de protecció i estructuració del sòl 

 Ser espècies de desenvolupament no massa lent 

 Espècies de baix manteniment i requeriment hídric 

 La nova plantació s’hauria d’assemblar en composició i morfologia a les formacions vegetals 
existents a l’entorn immediat. 

 Espècies poc inflamables, no piròfites, ja que ens situem en un espai de risc important 
d’incendis forestals. 

 Caldria evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca del 
cromatisme 

 En aquells indrets on la funció de la vegetació sigui d’apantallament, optar per espècies 
perennifòlies o, si no ho són, que tinguin bona densitat de brancam, tupides i amb elevada 
massa foliar. Intentar que les plantacions i espècies a plantar, aconsegueixin un “camuflatge” 
de les noves edificacions a la zona. 

 En aquells indrets on es prevegi un ús humà continuat, i la funció de la vegetació sigui més de 
caire estètic, de millora de les condicions ambientals o proporcionar una sensació de confort, 
escollir espècies de fulla caduca per produir ombra durant l’estiu, però que alhora permetin 
l’entrada de llum i calor en època hivernal 

 Potenciar la pràctica de la xerojardineria amb plantació d’espècies aromàtiques i/o 
medicinals, com la farigola (Thymus vulgaris), camamilla (Matricaria chamomilla), menta 
(Mentha sp.), orenga (Origanum vulgare), sàlvia (Salvia officinalis), etc. 

 Evitar la plantació de gespa, gran consumidora d’aigua, i optar per la utilització de plantes 
tapissants que cobreixen el sòl, escorça de pi, graves i àrids decoratius o espècies autòctones 
adaptades a les característiques climàtiques mediterrànies i de menor requeriment hídric. 

 Caldrà el manteniment d’aquests espais enjardinats, fet que s’ha de preveure en el disseny per 
minimitzar les tasques i la despesa. 

Pel que fa al rec, si és necessària la seva instal·lació, s’aconsella utilitzar sistemes de rec eficients 
(goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació a les demandes hídriques reals del sòl 
i de les espècies existents. Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per regar, 
o si no l’aigua del freàtic, a ser possible mai aigua d’abastament públic. 

Mesures de prevenció i extinció d’incendis 

Caldrà adoptar i preveure mesures per prevenir el risc d’incendi forestal, segons la legislació vigent al 
respecte (Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i el Decret 123/2005, 
de 14 de juny i 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis). 

7.2.2 Mesures ambientals i recomanacions pel medi físic i atmosfèric 
Ocupació del territori (sòl i geologia) 

Per tal d’evitar o de minimitzar els impactes sobre els sòls durant les actuacions derivades del 
desenvolupament del pla es recomana: 
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 Cal respectar al màxim la topografia existent i mantenir, sempre que sigui possible, els elements de 
valor com són murs de pedra seca, bancals, o altres elements d’interès i minimitzar la construcció 
de tanques visualment impermeables. 

 Senyalitzar l’obra i àmbit d’actuació com a mesura preventiva fonamental que permeti minimitzar 
la superfície afectada per les obres, sempre i quant es faci prèviament a l’inici de l’activitat 
interventora al medi. 

 La senyalització es farà abans de l’entrada de les màquines i del material a la zona. També es 
delimitarà la franja corresponent a les zones més sensibles i les zones destinades a instal·lacions 
auxiliars. 

 Delimitació d’unes àrees impermeabilitzades de manteniment de maquinària i dipòsit de 
substàncies perilloses per tal de localitzar el risc d’abocament accidental de substàncies 
potencialment contaminants del substrat. 

 Per tal d’evitar el risc d’accidents que puguin contaminar el sòl, caldria redactar un codi de bones 
pràctiques dirigit als treballadors de l’obra. 

 Els residus resultants de la construcció, cal que es gestionin d’acord amb el que estableix a 
legislació vigent en matèria de residus a Catalunya: Llei 9/2011, del 20 de desembre, de 
modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i del text refòs de la Llei reguladora dels residus, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.  

 Si es detecta una mostra de l’estrat geològic ben conservat de la zona, caldrà documentar-la per 
tal d’obtenir més coneixements de les àrees d’interès geològic i la seva evolució a la zona,que 
actualment és força desconegut.  

Atmosfera 

Per tal de reduir els possibles efectes sobre l’atmosfera, fruit de els obres al sector, es proposen les 
mesures següents: 

 Manteniment regular de la maquinària y vehicles d’obra, reduint així el consum de combustible 
(gasoil) y les emissions de contaminants atmosfèrics. Tanmateix, tots els vehicles automòbils 
utilitzats en l’obra hauran d’haver passar satisfactòriament la Inspecció Tècnica de Vehicles 
(ITV). 

 Adequació dels ritmes de treball de l’obra a l’horari diürn, minimitzant, tant com sigui possible, 
les molèsties ocasionades pel soroll i les vibracions generades en l’obra.  

 Compliment de la normativa sonora vigent en l’àmbit de la instal·lació: Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 Manteniment regular de la maquinària i vehicles d’obra, tot revisant l’estat dels silenciadors de 
motors, possibles avaries en els tubs d’escapament, etc. 

Malgrat que no es preveuen importants moviments de terra en el desenvolupament del pla, les obres 
en si a l’espai poden provocar alguna emissió i/o aixecament de pols. Aquesta pols excessiva durant 
les obres de construcció podria afectar a les vies de comunicació de l’entorn com a les espècies 
vegetals de l’entorn immediat.  

Per evitar les possibles contaminacions per la emissió de pols durant les obres de construcció, 
especialment en mesos de climatologia seca, caldrà: 

 Delimitar estrictament les àrees afectades pel moviment de terres, amb la finalitat de 
minimitzar l’afectació a les àrees on no es realitzin aquests moviments. 

 Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat. 

 Regar amb camions cisterna els trams d’obra que poden generar pols. 

 Evitar, si és possible, la realització de determinades activitats que puguin generar pols en 
situacions de vent fort o molt fort. 

 Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport de terres en zones urbanes. 
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 Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, reg periòdic i escombrada 
periòdica. 

- Quan l’afecció és important, cal incorporar sistemes de polvorització o aspersió d’aigua que evitin 
la propagació de la pols. 

- Aprofitar les terres no vegetals sobrants generades durant el moviment de terres,  es poden utilitzar 
per rebliment sobre el terreny allà on es detectin necessitats o desnivells, i en llur defecte es 
destinaran a restaurar àrees degradades pròximes, prèvia autorització municipal. 

- Caldrà gestionar correctament les terres excedents generades durant el moviment de terres. 
Aquestes hauran de ser transportades a centres gestors o, en el seu defecte, a abocadors 
controlats i autoritzats per aquest tipus de residus. 

Mesures per evitar contaminació sonora  

Durant la fase de construcció per tal d’evitar molèsties a la població de la zona, s’haurien de realitzar 
les obres en moment de l’any i del dia que causin les menors molèsties. És imprescindible fixar i controlar 
els horaris de treball en la construcció, evitant les tasques sorolloses en les hores de repòs nocturn.  

Es respectaran els criteris establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos, i la Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a 
l’entorn produïdes per les màquines d’ús a l’aire lliure. 

Si la maquinària de l’obra i també els vehicles que passin per la zona en finalitzar les obres circulen a 
velocitats moderades, els nivells sonors pel trànsit seran menors.  

Pel que fa al projecte d’urbanització, caldrà complir amb legislació vigent el respecte i utilitzar material 
adequat per no superior els nivells de qualitat acústica fixats per legislació vigent dins i fora dels futurs 
habitatges. 

Mesures d’estalvi energètic i d’enllumenat 

Cal prevenir i corregir la contaminació lumínica, limitant la generació de necessitats d’enllumenat 
exterior i evitant-ne els fluxos cap a l’hemisferi superior i la intrusió lumínica, al mateix temps que cal 
potenciar l’ús de sistemes eficients per tal de minimitzar el consum energètic derivat d’aquest 
enllumenat. Caldrà tenir en compte la diversitat de nivells de protecció en quan als territoris adjacents 
i, seguir en cada cas les determinacions adients per complir amb el nivell de protecció adequat. La 
presa de senzilles mesures en quant al disseny i tipologia de les làmpades d’enllumenat, si fa falta 
instal·lar-les, permetria no crear un increment de l’impacte lumínic a la zona. 

S’hauran de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i les del Reial Decret 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en les instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

I pel que fa a l’enllumenat interior, es recomana utilitzar equips eficients d’il·luminació, així com 
dissenyar les instal·lacions de forma que permetin ajustar la potència lumínica a les necessitats del 
moment, instal·lar reguladors de flux, equips d’encesa i apagada automàtica per il·luminació exterior, 
instal·lació d’interruptors temporitzats i detectors o sensors de presència on es pugui, etc. Amb la 
utilització de sistemes eficients d’il·luminació i energia, també s’aconsegueix un gran estalvi econòmic, 
al mateix temps que es redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

L’espai privat ha de tractar-se amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint tant els sistemes 
constructius bioclimàtics o d’estalvi passiu (aïllament, ràfies, tendals abatibles o similars), evitant 
elements de contaminació lumínica. 

Criteris de disseny bioclimàtics: Aspectes com la bona orientació dels edificis per millorar l’eficiència 
energètica, a més de disposar d’un bon aïllament tèrmic per mantenir i aconseguir bones 
temperatures a l’interior. Si s’aconsegueix una bona orientació dels edificis i unes obertures adequades 
i ben situades, es pot aconseguir un manteniment de la bona temperatura de l’interior de l’edifici i a no 
abusar de calefaccions i sistemes de refrigeració, tant nocius per la qualitat del medi ambient. 
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7.2.3 Mesures ambientals pel medi socioeconòmic 
Per la instal·lació del mobiliari als espais lliures exteriors (jardins) 

Aquesta mesura s’hauria de tenir en compte durant el disseny dels espais verds lliures de l’àmbit. Es 
recomana que tot el mobiliari que es vulgui ubicar en els jardins, des de bancs, a papereres, 
gronxadors, etc. segueixi uns criteris ambientals, inclosos en la compra verda de productes. Alguns dels 
criteris ambientals de compra verda i de baix impacte ambiental per la instal·lació de mobiliari urbà, 
podrien ser1: 

 Elements integrats a l’entorn, de manera que no suposin un element artificial de disseny, colors i 
textura impactants col·locats al mig d’un espai. 

 Minimitzar l’ús de materials en el paviment i sistemes de fixació que contemplin el 
desmantallament i baix impacte al sòl, més elements no vol dir més seguretat o serveis. 

 Reduir ús de maquinària en la instal·lació dels elements. 

 Evitar sobredimensionar els forats, si són necessaris, per la instal·lació. 

 Exigir a empreses subministradores o constructores materials o productes que disposin d’un estudi 
del seu cicle de vida. 

 Comprar elements o materials que necessitin un baix i fàcil manteniment. 

 Prioritzar la compra de materials o elements amb certificat d’etiqueta ecològica, incloent els 
seus tractament superficials. 

 Utilitzar productes reciclats o reutilitzats, i reciclables. 

 Potenciar la compra d’aquells productes que es puguin reparar i que per tant disposin de peces 
de recanvi. Potenciar abans de la restitució total de l’element, la reparació i posteriorment la 
reposició.  

 Que els proveïdors del mobiliari que es vol comprar s’ubiquin prop del municipi per tal de 
minimitzar el transport dels productes i les seves peces en cas de reparacions. 

 Gestionar correctament els residus generats pel manteniment de les instal·lacions. 

Criteris de sostenibilitat en l’edificació 

Quan s’elaborin els projectes d’edificació és important aplicar-hi criteris de sostenibilitat sempre que 
sigui possible: 

 Utilitzar materials i elements constructius de cost energètic baix en el seu cicle de vida: per 
exemple, com a materials metàl·lics es poden emprar l’acer i l’alumini per la seva alta 
reciclabilitat i reutilització i no utilitzar asbast ni plom. 

 Utilitzar també materials de construcció que incorporin materials reciclats. 

 Usar fustes de cicle sostenible, minimitzar l’ús de materials plàstics que continguin clor, evitar 
pintures amb plom i resines sintètiques, utilitzar àrids reciclats. 

 S’ha d’optar per l’ús de materials durables, que requereixin menys manteniment, que siguin 
reutilitzables i reciclables. 

 En el procés de l’obra cal evitar revestiments adherits a suports de diferent naturalesa de la 
d’aquests, utilitzar unions mecàniques (en sec), en substitució de les unions rígides (per adhesió) 
sempre que sigui possible, no encastar les instal·lacions i fomentar la utilització de cels rasos, sòls 
flotants i envans de cartró guix. 

 S’ha d’evitar l’ús de materials de construcció per la seva probable toxicitat o la seva afecció 
sobre aspectes ambientals. Alguns d’aquests materials són: 

                                                           

 
1 Informació extreta del document de Ecodisseny de Parc Infantils, de ELISAVA Escola Superior de Disseny 
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- el plom (tan en pintures com en canonades) 

- amiant 

- compostos orgànics volàtils (COV) 

- protectors de la fusta 

- materials radioactius 

- organoclorats 

- policlorur de vinil (PVC) 

- fustes tropicals 

- pintures amb dissolvents 

 Dissenyar les distribucions interiors aprofitant al màxim la llum natural, les proteccions solars i la 
ventilació natural. 

 Dissenyar obertures que permetin un nivell convenient d’aïllament tèrmic, acústic, d’il·luminació i 
de ventilació. 

 Utilitzar sistemes energètics avançats per optimitzar el consum d’energia. 

 Dimensionar les zones destinades als residus per tal de facilitar-ne, a posteriori, una bona gestió. 

 

7.2.4 Mesures ambientals pel cicle de l’aigua, residus i energia 
Minimitzar els residus que es produeixin a la zona durant les obres 

S’adoptaran els criteris establerts en la Llei 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. I es classificaran els residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 
així com el Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials 
de Catalunya (PROGRIC). 

El residus que derivin del procés de construcció seran tractats com marca el Decret 89/2010, de 29 de 
juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PRGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

Durant les obres de construcció, com a bona pràctica en les activitats constructives, s’hauria d’evitar 
tot abocament incontrolat de residus al medi. Especial importància té aquest apartat en el que es 
refereix a lixiviats, contaminants líquids, neteges de formigoneres, etc. Serà important conscienciar al 
promotor i els operaris que hi intervenen en l’obra de la correcte manipulació dels mateixos, de 
manera que es farà necessari portar a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus generats 
durant els temps que duri la construcció de l’obra.  Els residus generats en una obra són diversos: cartró, 
plàstics, olis, runes, formigó, restes de tala... i residus perillosos i altament contaminats generats en la 
pròpia obra; serà necessària la presència de diversos contenidors de recollida selectiva i gestionar-los 
tal i com demana la normativa vigent. 

Cal situar el parc de maquinària i zones on es faci el manteniment de maquinària o aparcament 
d’aquesta, en una zona allunyada de les àrees habitades i les zones més sensibles ambientalment. I cal 
que tots els vehicles utilitzats durant les obres compleixin les normatives actuals referents a l’emissió de 
fums i altres factors a controlar. Caldrà portar a terme una inspecció tècnica de vehicles per garantir 
l’emissió de contaminants per complir la normativa vigent. 

En finalitzar la fase de construcció es recomana fer una neteja general de les rodalies de l’obra per tal 
de no deixar restes de materials, terres i runam.  

Per evitar l’abocament de residus al medi cal considerar les pautes següents: 

 Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors de l’obra perquè 
evitin fer abocaments al medi. 
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 Dotar les obres de mitjans de comunicació, com ara cartells informatius, que recordin les 
directrius als treballadors. 

 Assegurar que els encarregats donin les instruccions necessàries perquè els residus es gestionin 
correctament. 

 Prohibir l’estocatge d’olis i combustibles en zones properes a la xarxa de drenatge. 

 Prohibir l’estacionament i la realització del manteniment de la maquinària prop de la xarxa de 
drenatge. 

 Retirar els residus mitjançant un gestor autoritzat i sanejar el terreny, quan calgui. 

Cicle de l’aigua 

Es recomana prendre mesures per tal de reduir el consum d’aigua, en la futura activitat hotelera al 
sector, seguint les directrius marcades pel Decret d’ecoeficiència (Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel 
qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i Decret 111/2009, de 14 
de juliol, de modificació del Decret 21/2006) i codi tècnic de l’edificació (Reial decret 314/2006, de 17 
de març i modificacions posteriors). 

Són paràmetres de ecoeficiència en l’ús de l’aigua: 

 En les zones enjardinades, es podrà optar per la plantació d’espècies vegetals que assegurin un 
tapis verd, però tanmateix de baix requeriment hídric. 

  Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per regar, o si no l’aigua del 
freàtic, a ser possible mai l’aigua d’abastament públic. De tota manera, si les espècies que es 
planten són les recomanades (autòctones del lloc i de baix requeriment hídric) no caldrà un 
elevat consum d’aigua pel seu manteniment. S’estudiarà la necessitat i viabilitat d’un sistema de 
captació i emmagatzematge d’aigües pluvials suficients per tal de garantir el reg a la finca. 

 S’haurà de preveure una xarxa separativa d’aigües residuals conduïdes a l’estació depuradora 
prevista, i d’aigües de pluja, amb la precaució de col·locar elements de registre que impedeixin 
el pas de papers, cartrons, plàstics, i altres elements en suspensió, abans d’evacuar-les a la 
canalització de pluvials existent. 

 Cal preveure la instal·lació de paviments permeables o mixtes (que intercalin la pavimentació i 
el sòl amb vegetació) per afavorir la infiltració d’aigües pluvials i reduir l’escorrentia superficial. 

 Pel que fa al reg, si és necessària la instal·lació d’un sistema de reg en els jardins, s’aconsella 
utilitzar sistemes de reg eficients (goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació 
a les demandes hídriques reals del sòl i de les espècies existents.  

 Es recomana prendre mesures per tal de reduir el consum d’aigua durant els mesos d’estiu. 

D’altra banda, són de compliment les disposicions establertes pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel 
qual s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH), així com el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües de Catalunya; o normativa 
substitutòria. 

Ecoeficiència energètica  

S’hauran de tenir present el Codi Tècnic de l’Edificació Reial (Decret 314/2006) i el  Decret 21/2006, de 
14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

Són paràmetres d’ecoeficiència energètics: 

 La implantació de solucions constructives i d’aïllament tèrmic en les parts massisses dels 
tancaments verticals exteriors; vidres dobles a les obertures i tractaments protectors per les 
obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest. 

 Implantació d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu 
funcionament energia solar tèrmica, per una producció igual o superior a 50 litres/dia a una 
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temperatura de referència de 60ºC per determinats edificis d’acord amb els annexos 1 i 2 del 
Decret. 

 La producció solar mínima en qualsevol zona haurà de ser del 70% si es vol utilitzar resistències 
elèctriques amb efecte Joule en la producció d’aigua calenta.  

 En l’espai reservat per a la instal·lació d’aparells de rentavaixelles caldrà preveure una presa 
d’aigua freda i una altra d’aigua calenta. 

Es tindran en compte els paràmetres d’ecoeficiència: energètica; en l’ús de l’aigua; la construcció i 
materials; en la gestió dels residus; i en general en la protecció contra qualsevol contaminació sonora, 
lumínica i atmosfèrica. 

Es prioritzarà la instal·lació tèrmica basada en l’ús d’energies renovables 
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