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Identificació de l’expedient:
 Exp. 36/2018/eURB

MARCEL·LÍ PONS I DUAT, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, comarca del Garraf, per ordre de la presidència de la corporació i de 
conformitat amb allò que estableixen els articles 204 i següents del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, 

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de 
setembre de 2018,va aprovar, entre d’altres, amb la savetat i a reserva dels termes 
que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, segons el que assenyala l’article 
206 del Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Comú de les Entitats 
Locals, l’acord següent: 

“APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ESTUDI DE DETALL DE 
L’HABITATGE SITUAT AL CARRER MIGUEL DE CERVANTES, 5 DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, PER A LA RECULADA DE LA FAÇANA DE LES PLANTES PIS.

Relació de fets: 
I.- En data 7 de juny de 2018, mitjançant instància amb registre d’entrada número 
2018020316, se sol·licita l’inici de la tramitació del document urbanístic “Estudi de 
Detall de l’habitatge situat al carrer Miguel de Cervantes número 5 a Vilanova i la 
Geltrú” (en acrònim ED_Cervantes), en relació a la possibilitat de recular la façana 
de les plantes pis, promogut per la Sra. Laura Rosich i el Sr. William Coleman, i 
redactat per Coraline Govers, arquitecta col·legiada pel COAC amb número 59229-
3 —membre de l’empresa ZEST Arquitectura Sostenible, S.L.P. de Barcelona—. 

II.- Una vegada examinada el referit document d’Estudi de Detall per l’arquitecta 
municipal dels serveis d’urbanisme d’aquest Ajuntament, aquesta ha elaborat 
informe tècnic incorporat a l’expedient, el qual presenta el següent contingut literal:

“ESTUDI DE DETALL DE L’HABITATGE SITUAT AL C/ MIGUEL DE 
CERVANTES 5, DE VILANOVA i LA GELTRÚ, EN RELACIÓ A LA 
POSSIBILITAT DE RECULAR LA FAÇANA DE LES PLANTES PIS.

INFORME TÈCNIC URBANÍSTIC PEL TRÀMIT D’APROVACIÓ INICIAL

1. Fets
En data 7 de juny de 2018, mitjançant instància amb registre d’entrada número 
2018020316, per part de la Sra. Anna Vidal Garcia i número de DNI 47639428, en 
representació de la Sra. Coraline Govers, se sol·licita l’inici de la tramitació del 
document urbanístic “Estudi de Detall de l’habitatge situat al carrer Miguel de 
Cervantes número 5 a Vilanova i la Geltrú” (en acrònim ED_Cervantes).
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2. Documentació aportada
Tres còpies en suport paper i una còpia en suport digital (CD) del document:

— Estudi de Detall de l’habitatge situat al carrer Miguel de Cervantes número 5 a 
Vilanova i la Geltrú de data 1 de juny de 2018.

3. Promotor i Redactor del document
La iniciativa de la present proposta d’ED_Cervantes és privada.

    Promotor: Sra. Laura Rosich i Sr. William Coleman

    Redactor: Coraline Govers, arquitecta col·legiada pel COAC amb número 
59229-3 —membre de l’empresa ZEST Arquitectura Sostenible, S.L.P. de 
Barcelona.

4. Objecte de l’informe
L’objecte d’aquest informe tècnic urbanístic és el document titulat Estudi de Detall 
de l’habitatge situat al carrer Miguel de Cervantes número 5 a Vilanova i la Geltrú; 
en el marc del seu tràmit d’aprovació inicial, en relació a la possibilitat de recular la 
façana de les plantes pis.

5. Contingut del Document
Revisada la documentació aportada, el document ED_Cervantes que s’aporta per a 
la seva aprovació inicial consta de:

DOCUMENT I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1. Objecte de l’Estudi de Detall
1.2. Promotor i equip redactor de l’Estudi de Detall
1.3. Antecedents
DOCUMENT II. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
2.1. Marc Legal. Procedència de la redacció d’un estudi de detall
2.2. Proposta
2.3. Solució
DOCUMENT III. PLÀNOLS INFORMATIUS i D’ORDENACIÓ

El contingut dels annexes és el següent:

ANNEX A. PLÀNOLS D’AVANTPROJECTE (PLANTES DE PROPOSTA. 
DISTRIBUCIÓ)
ANNEX B. FITXES D’INVENTARI CASA ROSICH VENTOSA
ANNEX C. FITXES D’INVENTARI CASA BALLESTER DOMINGO

El document presentat a tràmit conté la documentació suficient i necessària en 
relació als seus objectius i en compliment de les determinacions del planejament i 
de la legislació vigent per a casos d’estudis de detall, segons determina la 
disposició transitòria onzena del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
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5.1. Descripció de l’àmbit
L’àmbit de l’Estudi de Detall se situa en la 
malla ortogonal de l’Eixample Gumà del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. En concret 
al carrer de Miguel de Cervantes en el 
tram comprès per la rambla Principal i el 
carrer de Sant Gervasi.

Es tracta d’un habitatge unifamiliar entre    
mitgeres de planta baixa i planta pis, 
construït l’any 1932 per l’arquitecte Manuel 
Puig i Janer per encàrrec del Sr. Rosich i 
Castell. Conegut popularment com la Casa    

Rosich i Ventosa.

La parcel·la és irregular d’uns 21,00 m de fondària i 13,00 m de façana, 
aproximadament. El fons de parcel·la —pati—, està lliure d’edificacions tot i tenir la 
possibilitat d’edificar-lo al 100% en planta baixa. L’alçada total actual de l’edifici és 
de 8,55 metres, corresponent a PB+1.

L’edificació de la planta pis està enretirada respecte el pla de façana uns 10,00 
metres, ocupant aproximadament una quarta part de la superfície en planta baixa.

Es manté l’ús actual d’habitatge unifamiliar.

Els edificis que l’envolten tenen de mitja una alçada de 3 plantes (PB+2).

5.2. Objecte de la proposta
L’objecte del document presentat és definir les possibilitats de creixement en altura 
de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres segons els objectius següents:

- Donar compliment a l’acord de la Comissió del Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú (en endavant, Comissió 
del PEC), de 20 de gener de 2018 de l’obligatorietat de redactar un Estudi de 
Detall per tal de preservar la singularitat de l’edificació existent de planta baixa i 
possibilitar la remuntada reculada de les plantes 1a i 2a.

- posar en valor la tipologia en extinció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres de 
planta baixa, en l’àrea de l’Eixample Gumà.

- protegir la façana original de la planta baixa.

- eximir de l’obligatorietat d’alinear-se a carrer de les plantes pis.

- definir l’ordenació volumètrica específica de la reculada de les dues plantes pis.

- establir els criteris compositius i de materials a emprar en la façana de les plantes 
pis.

5.3. Planejament vigent
El planejament vigent en l’àmbit de l’ED_Cervantes és el següent:
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General
— La Revisió del Pla General d’Ordenació, aprovada el 29 de Juny de 2001 i        

publicada el 2 d’agost de 2001 (DOGC núm. 3444);

— La modificació puntual de les Normes Urbanístiques i correcció d’errades de 16 
de març de 2005, publicat al DOGC de 27 de juliol de 2005.

     Classifiquen els sòls de Sòl Urbà Consolidat sent l’ús predominant el residencial 
i els qualifiquen de Zona de conservació, subzona Àrea Central, clau 3a.

Derivat
— El Pla Especial i Catàleg del Patrimoni històric-artístic de Vilanova i la Geltrú (en 

acrònim PECPHA) vigent des del 25 de març de 1987 és l’encarregat, entre 
d’altres funcions, de recollir tots els Elements d’Inventari als que no s’aplica 
cap tipus de protecció física però sí documental. Aquests elements 
s’identifiquen amb la clau I.
A l’edifici del carrer Miguel de Cervantes núm. 5 li assigna el número I-34 —
Casa Rosich i Ventosa—.

El PECPHA també delimita Conjunts Urbanístics que es corresponen 
sensiblement amb les qualificacions urbanístiques delimitades pel planejament 
general vigent als que determina un seguit de prescripcions per assegurar-ne 
una major protecció.

Situa l’edifici en el Conjunt Urbanístic (4) Eixample Central.

L’àmbit de la proposta no està inclòs en cap àmbit de planejament derivat ni en cap 
delimitació de sectors o polígons d’actuació urbanística.

Els sòls estan totalment urbanitzats i edificats.

5.4. Descripció de la proposta
Posar en valor la Casa Rosich i Ventosa
Actualment s’està redactant la Revisió del PECPHA del municipi. En la Revisió es 
proposa incorporar com element a protegir la casa Rosich i Ventosa pel seu valor 
tipològic i arquitectònic.

El valor tipològic l’adquireix per la raresa que representa trobar un edifici unifamiliar 
entre mitgeres de planta baixa en la trama d’eixample del municipi. I l’arquitectònic 
per la composició i ordenació dels elements que conformen la façana principal.

Protegir i respectar la façana principal
El planejament general vigent fixa el tipus d’ordenació segons alineació a vial amb 
l’obligació de seguir l’alineació a vial en totes les seves plantes possibles, en aquest 
cas, PB+2.

L’alçada final (PB+2), inclòs l’element de coronació es manté per sota de l’alçada 
reguladora màxima i unes alçades lliures entre plantes que respecten les mínimes 
establertes pel planejament general.
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Per protegir la tipologia i l’estil arquitectònic de l’habitatge original, es proposa la 
reculada de les dues plantes pis, en tot l’ample de façana d’entre 1,2 a 1,5 metres. 
Mantenint d’aquesta manera la façana original intacte.

La petita terrassa que s’origina amb la reculada de les plantes pis, es preveu com 
un espai per realitzar tasques de manteniment de la nova façana de les plantes pis.

L’ordenació i composició de les noves obertures respecten els eixos verticals de la 
façana original a mantenir.

La façana de les plantes pis es revesteix totalment amb una estructura de llistons 
de fusta horitzontals que tindrà un tractament de textura i colors molt neutre. Aquest 
revestiment de fusta, coincidint amb les finestres, seran practicables.

La part de mitgeres a dreta i esquerra que queden vistes degut a la reculada de les 
plantes pis tindran un acabat tradicional amb arrebossat i pintura.

PARÀMETRES PROPOSATS:

Normes urbanístiques
(RPGO)

Proposta Compliment

Façana mínima No s’estableix RPGO RPGO

Fondària edificable P. Baixa: Total (21,2m)
P.Pis ≤ 13 m

RPGO RPGO

Núm. màxim plantes PB+2, segons plànols sèrie C RPGO RPGO

Alçada reguladora Promig edificis existents i igual
número de plantes
(alçada promig 12,18 m i P.b +2 )

RPGO RPGO

Alçada lliure mín. PB ≥ 3,5 m
P Pis ≥ 2,80 m

RPGO RPGO

Usos permesos Habitatge, residencial especial,
restauració, comercial petit, comercial 
mitjà, oficines, sanitari-
assistencial, educatiu, hoteler,
recreatiu (excepte casos), esportiu
(excepte exhibició al descobert),
sòcio-cultural, industrial i
magatzems, públic, administratiu,
estacionament i aparcament, agrícola
(limitat a horts familiars)

RPGO RPGO

Alineació façana Alineació a carrer en totes les seves 
plantes

PB: Alineació 
a carrer
(façana 
existent)
P Pis (1 i 2): 
reculada
d’1,2-1,5 m

ED
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6. Justificació i valoració de la proposta
Tot i que els Estudis de Detall han desaparegut com a instrument de planejament, 
la disposició transitòria onzena del TRLUC admet la seva tramitació sempre que el 
planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor de la llei 2/2002, exigeixi 
expressament la seva elaboració i també per aquells no previstos que es considerin 
necessaris.

Aquests instruments queden regulats als articles 188 del TRLUC i 251 (alineacions i 
rasants) i 252 (concreció volumetria) del RLUC. Entre d’altres, preveuen la seva 
tramitació simultània o vinculada a l’atorgament de la llicència urbanística.

Segons el planejament general vigent és necessari redactar i tramitar un Estudi de 
Detall per les següents consideracions:

oL’edifici se situa en una zona per la que la RPGO estableix mesures de protecció 
urbanística que garanteixin l’estricte manteniment de les condicions i 
característiques de la trama i de l’edificació (art. 121).

oEstablir les mesures adequades per preservar les edificacions d’interès històric-
arquitectònic (art. 123.1).

oL’article 123.4 permet desenvolupar de forma facultativa Estudis de Detall per 
obtenir entre d’altres els objectius anteriors que és el cas que ens ocupa.

Per tal de no desvirtuar la façana original s’eximeix a les plantes pis, el compliment 
fixat per l’article 128, apartats 1 i 6 de l’obligatorietat l’alinear-se a vial en totes les 
plantes en tot l’ample de façana a carrer.

oL’article 9.2. Figures de planejament permet la formulació d’Estudis de Detall en 
sòl urbà, entre d’altres, quan es comprovi la necessitat de realitzar petites 
modificacions en les alineacions sempre i quan no representi un increment de 
l’edificabilitat assignada, directament o indirectament per la RPGO i no suposi una 
disminució de les superfícies assignades a sistemes.

La proposta justifica convenientment l’exoneració de les plantes pis d’alinear-se a 
carrer; i dóna compliment als paràmetres urbanístics determinats pels articles 121 a 
128, en tot allò que no fa referència a l’alineació a vial de les plantes pis, de les 
Normes Urbanístiques del planejament general vigent, per a la clau 3a; que es 
justifica gràficament i numèricament.

La proposta dóna conformitat a l’article 9.2. Figures de planejament al no 
augmentar l’edificabilitat assignada pel planejament vigent, ans al contrari la 
disminueix i no afectar les superfícies assignades per a sistemes per tractar-se 
d’una intervenció en l’àmbit de l’aprofitament privat (zones).

Pel que fa al gàlib es concreta amb el suficient marge que permet possibles 
variacions en la sol·licitud de llicència d’obres, tot mantenint els criteris i objectius 
establerts per l’ED_Cervantes.

En quant al PECHPA vigent:

oEl tractament de les mitgeres que queden al descobert com a conseqüència de la 
reculada de les plantes pis s’ajusta amb el que determina l’article 60 (condicions 
complementàries d’ordenació i d’edificació) pel conjunt urbanístic Eixample Central.
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En data 10 d’octubre de 2017, la Comissió del PEC es reuneix i accepta la proposta 
presentada per la propietat amb les següents conclusions:

Suprimir el folrat de fusta de les mitgeres que queden vistes com a 
conseqüència de la reculada de les plantes 1a i 2a.

Alinear les obertures de l’entramat de fusta de la façana reculada (plantes 1a i 
2a) tot respectant els eixos verticals de les obertures en planta baixa (façana 
existent).

Per altra banda, actualment s’està tramitant la revisió del PECPHA que vol 
incorporar com a nou element a protegir, la Casa Rosich i Ventosa per caracteritzar-
se d’una tipologia de planta baixa —en extinció— i per la gran riquesa i interès 
històric-artístic que presenta la façana original.

Finalment, la sensibilitat dels propietaris per protegir i emfatitzar els valors intrínsecs 
de la façana existent, i d’acord amb les consultes realitzades prèviament als serveis 
tècnics municipals i a la Comissió de Patrimoni prevista al PECPHA han generat la 
necessitat d’elaborar aquest Estudi de Detall.

7. Conclusions
Vist el document presentat i d’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors, 
i sense perjudici d’altres informes tècnics, jurídics, sectorials o ambientals més ben 
fonamentats; el tècnic sotasignat informa en sentit favorable per a que la Junta de 
Govern de l’Ajuntament procedeixi a aprovar inicialment l’Estudi de Detall de 
l’habitatge al c/ Miguel de Cervantes 5 de Vilanova i la Geltrú, en relació a admetre 
la reculada de la façana de les plantes pis; sempre i quan l’acord aprovatori imposi 
les següents condicions:

Segons la proposta presentada, el document té les següents mancances i/o errors 
que caldrà incorporar en un nou document com a condició prèvia al tràmit 
d’aprovació definitiva:

1. Previ al tràmit d’aprovació definitiva, el propietari aportarà un nou document 
on:

a. Se suprimeixi qualsevol referència, en la part escrita de les paraules “i 
natural” del títol del PECHPA, segons l’acord d’aprovació definitiva, de 
l’esmentat Pla Especial, de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 
25 de març de 1987;

2. L’opció de recular l’edificació no donarà lloc a compensació de volums.”

Fonaments de dret:

1.- El document presentat a tràmit s’adopta en virtut d’allò que estableix la 
disposició transitòria onzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i de conformitat amb dita 
disposició transitòria, es tramita d’acord amb el que preveuen els articles 64, 65 i 66 
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
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Segons disposen els articles 21.1.j i 21.3 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases 
de Règim local, i el Decret de delegació de competències de l’alcaldia en la Junta 
de Govern Local, de data 22 de juny de 2015 (BOPB de 13 de juliol de 2015), 
l’òrgan competent per a l’aprovació inicial d’aquest instrument de planejament, que 
no requereix d’aprovació provisional, és la Junta de Govern Local.

2.- D’acord amb això, un cop el projecte s’hagi aprovat inicialment s’haurà de fer la 
convocatòria d’informació pública, pel termini de 20 dies, mitjançant edictes que 
s’hauran de publicar en el BOPB, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal i en la pàgina web municipal  a on també s’haurà de 
donar publicitat a aquest acord i als ulteriors que siguin rellevants en la tramitació 
de l’instrument de planejament, així com garantir la consulta  l’instrument de 
planejament per mitjans telemàtics. Facultativament es podrà demanar un informe 
previ de la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona, el qual s’entendrà emès 
pel transcurs del termini d’un mes des de l’entrada de l’exemplar del projecte 
complet a la dita Comissió. 

Un cop aprovat definitivament aquest estudi de detall caldrà tramitar en el termini de 
10 dies un exemplar d’aquest i una còpia de l’expedient administratiu, ambdós 
complets, a la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona, i s’haurà de publicar 
aquest acord en el BOPB -juntament amb la normativa de l’instrument de 
planejament- en la pàgina web municipal, i notificar-lo individualment a les persones 
interessades. També caldrà garantir la consulta de l’instrument de planejament per 
mitjans telemàtics.

Segons disposen els articles 22.2.c i 47.1 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases 
de Règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’aquest instrument de 
planejament és el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria simple 
dels membres presents per a la seva adopció.

Per tot l’exposat, d’acord amb el Decret de delegació de competències de l’alcaldia 
en la Junta de Govern Local, de data 22 de juny de 2015 (BOPB de 13 de juliol de 
2015), es proposa l’adopció del següent 

ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Estudi de Detall de l’habitatge situat al carrer Miguel 
de Cervantes, 5 de Vilanova i la Geltrú, per a la reculada de la façana de les plantes 
pis, promogut per la Sra. Laura Rosich i el Sr. William Coleman, i redactat per 
Coraline Govers, arquitecta col·legiada pel COAC amb número 59229-3 —membre 
de l’empresa ZEST Arquitectura Sostenible, S.L.P. de Barcelona—, de conformitat 
amb l’informe de l’arquitecta municipal incorporat a l’expedient, amb la condició de 
la presentació abans del tràmit d’aprovació definitiva d’un nou document refós que 
incorpori les següents prescripcions:

1. Previ al tràmit d’aprovació definitiva, el propietari aportarà un nou document on se 
suprimeixi qualsevol referència, en la part escrita de les paraules “i natural” del títol 
del PECHPA, segons l’acord d’aprovació definitiva, de l’esmentat Pla Especial, de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 25 de març de 1987.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 12001566623750472713

Àrea de Territori i Espai Urbà

Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient
Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot 
comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

2. L’opció de recular l’edificació no donarà lloc a compensació de volums.

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini de VINT (20) DIES, dins dels quals es podrà examinar 
l’expedient i presentar les al·legacions que es creguin pertinents.

A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de les persones interessades a la 
Regidoria delegada en matèria d’Urbanisme, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, amb expressió dels recursos que 
siguin escaients.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la presidència.

      

  

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
Tomás Bonilla Núñez

Cap dels Serveis Jurídics-Adm. d'Urbanisme

Marcel·lí Pons Duat

Secretari General

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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