
 

 

 
 
 
 
E D I C T E 
 
 
 
 
En data 11  de febrer de 2011, l’Alcalde va dictar el següent Decret: 
 
 
 
Relació de fets 
 
1. En data 13 de desembre de 2010 (registre d’entrada núm. 26988), el Sr. 

Jaume Soler Batet va presentar una instància mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’activitats per al desenvolupament de l’activitat de bar 
restaurant a l’immoble ubicat al Camí de la Plana s/n d’aquesta ciutat, la 
qual s’acompanya del projecte d’activitats elaborat per JCS Enginyers, 
SCP. 

 
 

2. En resposta a la seva sol·licitud, en data 20 de desembre de 2010 
(registre de sortida núm. 20289) es va notificar Ofici de data 16 de 
desembre mitjançant el qual se li informava que per poder legalitzar la 
referida activitat (emplaçada en sòl no urbanitzable, clau 18), és precís 
donar compliment en el present cas a l’establert a l’article 258 del Pla 
General d’ordenació Municipal  en el seu redactat actual aprovat per la 
comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per acord de data 28 de 
gener de 2010, mitjançant el qual s’aprova definitivament la modificació 
puntual del pla general d’ordenació referent a la regulació específica dels 
usos hoteler i de restauració en determinat sòl no urbanitzable, i 
posterior acord de 13 de maig de 2010 donant conformitat al text refós 
de dita modificació puntual (DOGC núm. 5693, de 16 d’agost de 2010). 

 
Així, d’acord amb dit precepte i amb caràcter previ a la tramitació i 
aprovació de les llicències municipals corresponents, cal seguir el 
procediment previst a l’article 48 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), el qual es troba 
desenvolupat per l’article 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. Per tal motiu, se li 
requeria que complementés el projecte d’activitats presentat incorporant 
la documentació prevista a l’apartat 1 del referit article 57.  

 



 

 

Dits articles, en relació a l’article 49 del mateix Text refós de la Llei 
d’urbanisme (aplicable al cas), regulen l’aprovació de projectes 
d’actuacions específiques d’interès públic i de noves activitats i 
construccions en sòl no urbanitzable. En conseqüència, dita activitat 
resta sotmesa al procediment establert als articles 48 i 49 del Text refós 
de la Llei d’Urbanisme. 

3. A la vista de l’ofici municipal esmentat, l’interessat va presentar en data 
27 de gener de 2011 (registre d’entrada núm. 1672) com a document 
complementari un estudi d’integració d’impacte paisatgístic, als efectes 
de donar compliment al referit article 57.1 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vista la documentació incorporada en el Projecte objecte del present 

procediment, d’acord amb l’exposat i de conformitat amb l’article 57 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, en virtut del qual el projecte s’ha de sotmetre a 
informació pública pel termini d’un mes, i en el present cas s’ha de 
sol·licitar informes al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, a   l’Agència Catalana de l’Aigua, i a l’òrgan 
competent en matèria de Paisatge 

 
 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Sotmetre a informació pública pel termini D’UN (1) MES el 
Projecte per al desenvolupament de l’activitat de bar restaurant a l’immoble 
ubicat al Camí de la Plana s/n del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, de 
conformitat amb l’article 57.2 a) del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
SEGON.- Publicar aquest Decret 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, d’acord amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
El termini d’informació pública es computa des de la darrera publicació 
obligatòria, conforme a l’apartat 4t de l’esmentat article 23. 

 
TERCER.- Sol·licitar informe al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, a l’Agència Catalana de l’Aigua, i a 
l’òrgan competent en matèria de Paisatge, traslladant còpia d’aquest Decret 
juntament amb còpia del projecte, de conformitat i en el termini previst a 
l’article 57.1 d) del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 



 

 

QUART.- Notificar el present Decret a l’interessat, Jaume Soler Batet, amb 
expressió dels recursos que siguin escaients. 
 
 
Vilanova i la Geltrú,  21 de febrer de 2010 
 
 
 
 
El Regidor d’Urbanisme i Planejament 
 
 
 
 
Joan Martorell i Masó 
 


