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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA 
CONSOLIDADA. 
 

 
I.- El Decret llei 1/2009, de data 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 

(publicat en el DOGC de data 28.12.2009, núm. 5534), té com a objectiu principal l’establiment 

del marc jurídic al que s’han d’adequar els establiments comercials dels municipis de Catalunya, 

amb la finalitat de regular l’ordenació dels equipaments comercials a Catalunya, així com la 

simplificació dels procediments d’acord amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i 

del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. 

 

II.- Als efectes de donar compliment al que estableix aquest Decret llei, el seu article 8 estableix 

que s’ha de delimitar gràficament el perímetre corresponent a les trames urbanes consolidades 

dels municipis amb una població de més de 50.000 habitants i a les capitals de comarca, d’acord 

amb les determinacions de l’article 7 del mateix Decret llei (el qual determina els àmbits a 

incloure en la trama urbana consolidada de un municipi). 

 
Article 7 

Trames urbanes consolidades (TUC) 

1. Als efectes d’aquest Decret llei, s’inclouen en la trama urbana consolidada 

d’un municipi els àmbits següents: 
 
a) Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i els seus eixamples 

on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, l’ús residencial és dominant i compatible amb 

l’ús comercial. 

b) Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a què fa referència l’apartat 

a), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i 

vigent on, d’acord amb el planejament urbanístic l’ús residencial és dominant i els usos 

comercials estan inserits amb els usos residencials. 

c) Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan referència els 

apartats a) i b), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística 

detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament urbanístic l’ús residencial és 

dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials, sempre que tinguin una 

densitat bruta superior a quaranta habitatges per hectàrea. 

d) Les àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o a les àrees a què fan 

referència les lletres a) ,b) i c), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació 

urbanística detallada aprovada i vigent. 

2. Als efectes d’aquest article: 

a) S’entén per usos comercials inserits en els usos residencials, la distribució dels establiments 

comercials integrada amb els usos residencials dominants en una determinada zona, amb la 

presència de locals situats a les plantes baixes dels edificis o en edificacions independents, 

sempre que configurin una ordenació urbanística unitària. 

b) S’interpreta que existeix continuïtat quan es produeix la contigüitat entre fronts de 

parcel· lació, vinculada a la confrontació d’ordenacions adjacents recolzades en un mateix vial. 
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A tal efecte, i tenint en compte l’actual delimitació de la Trama Urbana Consolidada, s’han 

incorporat a l’àmbit de la TUC que es proposa per al nostre municipi tots els sectors residencials 

plurifamiliars en sòl urbà, els sectors residencials unifamiliars en sòl urbà contigus als anteriors i 

els sectors residencials plurifamiliars en sòl urbanitzable delimitat amb planejament derivat 

aprovat; excloent per tant els sectors industrials i els sectors residencials unifamiliars sense 

continuïtat amb el sòl urbà de caràcter residencial plurifamiliar, tot això d’acord amb la relació i 

justificació següent dels àmbits urbanístcs definits pel PGO i el seu desenvolupament: 
 
Àmbits que s’integren en la TUC: 
 

  ÀMBIT PGO  Classe de sòl 
   
  Zona                 - clau 

JUSTIFICACIÓ DE LA INCORPORACIÓ 
SEGONS L’ART. 7 DEL DECRET LLEI 
1/2009 

a) 

 Nucli Històric,   
 Eixamples, 
 Zones de Conservació 
 Ca l’Escoda, Casernes, 
 Cap de Creu, 
  Ribes Roges  

Sòl Urbà  
Nucli Antic                  -1  
Rambla Principal       -2 
Area Central               -3a 
Marina                        -3b 
Ciutat Jardi                -3c 
L’Eixample                -4 
Res. Ord. Oberta       -5   
Comercial                   -6 
Qualif. Completada   -7 
Zona Pla especial       -9                  

 

Assentaments de naturalesa complexa configurats 

pel nucli històric i els seus eixamples on, d’acord 

amb el planejament urbanístic vigent, l’ús 

residencial és dominant i compatible amb l’ús 

comercial. 

 

   
b) 
Molí de Vent, Mas Seró I 
Aiguacuit, Aiguaest, 
 Fisa,  Llimonet 1 
 l’Armanyà, Tacó,  
 La Bòbila, Roquetes IV, 
Sínia de les Vaques, 
Llimonet 2 i 3 
Sant Jordi 1  
 (sectors urbanitzant-se) 

Sòl Urbà 
L’Eixample                  -4 
Qualif. Completada    -7 
Ind. Urbana                 -8 
Ord.  en filera             -10 
Ord. Volumètrica       -13 
Sòl Urbanitzable 
Clau                             14a 
Clau                             14c 

 

Les àrees residencials plurifamiliars contínues als 

assentaments dels apartats anteriors compreses dins 

el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació 

urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord 

amb el planejament urbanístic l’ús residencial és 

dominant i els usos comercials estan inserits amb els 

usos residencials. 

 
   

c) 
 
Prat de Vilanova 
Masia Nova 
 
 
Solicrup1,  Solicrup 2 
(sectors ja urbanitzats o 
urbanitzant-se) 

Sòl Urbà 
Res. Ord. Oberta       -5 
Comercial                   -6 
Ord. Volumètrica     -13 
 
S. Urbanitzable 
Clau                         14d 

Les àrees residencials plurifamiliars no contínues 

amb les àrees a què fan referència els apartats 

anteriors compreses dins el sòl urbà o sòl 

urbanitzable amb ordenació urbanística detallada 

aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament 

urbanístic l’ús residencial és dominant i els usos 

comercials estan inserits amb els usos residencials, 

sempre que tinguin una densitat bruta superior a 

quaranta habitatges per hectàrea. 

 
   

d) 
L’Aragai,  
la Collada-Sis Camins, 
 
Fondo Somella, La 
Carrerada,  
(sectors ja urbanitzats) 

Sòl Urbà 
Ord.  en filera           -10 
Ord. edif. aïllada      -11 
Ord.vol.específica    -12 
 
S. Urbanitzable 
Clau                   14f i 14i 

Les àrees residencials unifamiliars contigües als 

assentaments o a les àrees a què fan referència els 

apartats anteriors compreses dins el sòl urbà o sòl 

urbanitzable amb ordenació urbanística detallada 

aprovada i vigent. 
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III.- D’acord amb el procediment que estableix l’article 8.2 del Decret llei 1/2009, el Ple de 

l’Ajuntament ha d’aprovar una proposta de delimitació de la seva trama consolidada i l’ha de 

sotmetre a informació pública pel termini d’un mes. Posteriorment a aquest tràmit previ 

d’informació pública, cal trametre dit acord, juntament amb el document de la proposta de 

delimitació (integrada per la memòria justificativa i els plànols a escala dels àmbits a incloure) i 

l’expedient administratiu de la tramitació de la proposta a la Direcció General d’Urbanisme per 

a la seva aprovació, la qual formularà sol·licitud d’informe a la Direcció General de Comerç, 

que és preceptiu i té caràcter vinculant en cas de ser desfavorable, en el termini màxim d’un 

mes. Cas que no s’emeti dit informe en el termini previst, es prosseguiran les actuacions. 

 

De conformitat amb l’assenyalat procediment previst a l’article 8.2, dita proposta de delimitació 

ha de ser aprovada en el termini de dos mesos a comptar des de la data de presentació de la 

sol·licitud amb la documentació completa, mitjançant resolució de la direcció general competent 

en matèria d’urbanisme, prèvia audiència, si s’escau, a aquest Ajuntament, per un termini de 

quinze dies, en el supòsit que s’hagin d’introduir rectificacions. 

 

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, la delimitació 

s’entendrà efectuada en els termes previstos a la proposta formulada per aquest Ajuntament. 

 
 
IV.- La Disposició Transitòria Primera del Decret llei 1/2009, disposa que en el termini màxim 

de sis mesos a comptar des de la seva entrada en vigor (que va tenir lloc el 29 de desembre de 

2009), les capitals de comarca i els municipis de més de 5.000 habitants han de disposar de la 

representació gràfica de les seves trames urbanes consolidades (TUC), d’acord amb el que 

estableix aquest Decret llei. 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, 2 de març de 2011. 

               

 

 

 

 

Camil Queraltó Ventura,arq. 

Cap de servei d’Urbanisme 


