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

Text Refós que inclou la Modificació de PGOU vigent en l’àmbit del PMU 

 

MEMÒRIA DE LA ORDENACIÓ 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1. Àmbit de planejament 
 

L’àmbit del Pla de millora urbana és estrictament el proposat pel planejament 
general vigent al municipi. Únicament s’han introduït alguns petits ajustos per tal de 
fer-lo coincidir amb l’àmbit del pal de l’Eixample Nord, al torrent de la Pastera, i per 
tal d’incloure la propietat municipal del carrer Sant Roc.  Aquest és un àmbit que pot 
semblar insuficient per a resoldre alguns dels temes plantejats, però en tot cas és el 
que va ser delimitat en el seu moment i que el planejament derivat ha de 
desenvolupar. En cas contrari, seria necessària una prèvia modificació del 
planejament general que no es contempla en aquest moment. La delimitació precisa 
és la que  apareix en els plànols d’ordenació.  
 
Tal com ja es va indicar en el document d’Avanç de Pla, les estratègies 
urbanístiques que s’adoptin per al nucli antic han de situar-se en el context més 
ampli del conjunt de la ciutat i del territori municipal de Vilanova i la Geltrú. Com 
resulta evident, la millora urbana del nucli antic és un procés que interactua 
necessàriament amb els sectors del seu entorn més immediat, i també amb el 
conjunt de la ciutat. El nucli antic és una part més de la ciutat, si bé una  part  
especialment important pel seu valor de referència històrica i per la seva funció 
destacada en tant que element de cohesió general. 

 
Així doncs, moltes de les estratègies implícites en el Pla de millora urbana precisen 
d’un plantejament per al conjunt de la ciutat. Això és així per a quasi totes les 
propostes i solucions adoptades. L’exemple més evident és el relatiu a la mobilitat 
urbana, que requeriria la seva inserció en un Pla de Mobilitat d’abast municipal, avui 
encara inexistent. Altres exemples els podem trobar en les propostes relatives als 
espais lliures i als equipaments, donat que algunes de les demandes locals poden 
trobar solució fora de l’àmbit i a l’inrevés.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Això no obstant, el present Pla de millora urbana procedeix a partir de la formulació 
d’hipòtesis urbanes més general, que hauran de ser corroborades en el seu 
moment, però que permeten establir determinacions pròpies, en resposta als 
problemes plantejats en l’àmbit del nucli antic.  Algunes d’elles poden constituir un 
avanç respecte dels treballs sectorials en curs, o respecte de la futura revisió del 
planejament general municipal.  
 
El Pla de millora urbana ha treballat, als efectes de millor definir les seves 
propostes, amb la vista posada en les característiques del teixit urbà en les zones 
limítrofes, especialment en relació a aquelles peces urbanes, en els bordes, poc 
definides o amb qualificacions urbanístiques que poden donen un marge d’actuació 
més ampli per a una millor ordenació general del nucli antic.  
 
S’han tingut en compte, en aquest sentit, els següents sectors, illes i espais situats 
fora de l’àmbit de planejament (apareixen en alguns plànols i dibuixos, amb caràcter 
no normatiu) que es consideren rellevants: 

 
a) El sector del Pla especial Cap de Creu, que es manté extern al Pla de 

millora urbana, tot i constituir una peça indiscutiblement lligada al mateix. 
 

b) El sector de sòl urbanitzable limítrof amb el carrer de la Creu, quina 
ordenació ha de garantir un bon enllaç amb les àrees de nova ordenació 
actualment en curs d’execució, així com també amb la Unitat d’actuació 
UA16. 

 
c) L’illa situada per sobre de la plaça del Cap de Creu, entre els carrers  de 

Sant Magí i de Sant Roc, que conté espais susceptibles d’ordenació i sòls  
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amb qualificació d’equipament, així com la Unitat d’actuació UA3, en el 
front de la Ronda Ibèrica. 

 
d) L’espai classificat com a sòl urbanitzable, amb destí a parc urbà,  situat a 

l’altre costat de la Ronda Ibèrica, davant de l’antic Apol·lo, entre la Ronda 
Ibèrica i el torrent de la Pastera. 

 
e) El sector situat entre el nucli antic i la Ronda Ibèrica, fins a la cruïlla amb 

la carretera a sant Pere de Ribes, inclòs l’àmbit de planejament especial 
delimitat al costat de les casernes.   

  
Els treballs de camp i la informació urbanística aportada en la Memòria de la 
Informació, així com les propostes d’ordenació i els potencials urbanístics, es 
refereixen a l’àmbit del Pla de millora urbana delimitat en el planejament general. 
Aquest és l’àmbit estricte de planejament, i el que conté la totalitat de la ordenació 
proposada. La consideració dels sectors adjacents enumerats ha estat important per 
a definir algunes de les propostes  i també per a valorar les reserves de sòl amb 
destí a espais lliures i equipaments en relació a les necessitats del nucli antic. 

 
 
 
1.2. Contingut del Pla de millora urbana 

 
El contingut dels plans de millora urbana queda regulat en l’article 68 de la Llei 
d’urbanisme i en els articles 90 i 91 del seu Reglament. 

             
Les propostes específiques contingudes en el present Pla de millora urbana es 
refereixen als següents temes: 
 

1) Propostes relatives a la mobilitat urbana, tant pel que es refereix a 
l’accessibilitat al nucli antic com a la mobilitat interna. Aquest apartat 
afronta els temes de la circulació rodada, en bicicleta o a peu, el transport 
públic, els aparcaments dissuasoris, l’aparcament en els carrers, i la 
càrrega i descàrrega. 

 
2) Propostes  relatives al sistema d’espais lliures. El Pla considera la situació 

actual dels espais lliures i proposa la seva sistematització i ordenació 
segons les diferents categories (parcs i jardins, places públiques, 
passeigs, eixos verds, jardins privats). 

 
 

 

3) Propostes relatives al sistema d’equipaments comunitaris i dotacions 
col·lectives. El Pla proposa fonamentalment la recuperació d’espais de 
reserva per a fer possible la construcció dels equipaments locals i 
dotacions de proximitat necessaris per a satisfer tant la demanda actual 
com la futura en funció de les previsions del propi Pla.  

 
4) Propostes relatives a la regulació normativa dels usos del sòl, les 

activitats econòmiques i les edificacions. En aquest darrer cas, 
desenvolupant les normes urbanístiques del planejament general i del 
planejament especial del patrimoni, relatives als conjunts, i concretant els 
diferents paràmetres que condicionen els projectes d’edificació. 

 
5) Propostes relatives a la protecció del patrimoni urbanístic i arquitectònic 

que, en el present Pla es limiten a la inclusió dels elements catalogats en 
el vigent Pla especial i a la seva consideració en la ordenació proposada. 

 
6) Propostes relatives a la gestió urbanística, que es concreten en la 

delimitació de polígons d’actuació i en la enumeració d’accions 
urbanístiques dirigides a obtenir el sòl necessari per a fer possibles 
algunes de les opcions d’ordenació proposades i, especialment, de les 
relatives a espais lliures i equipaments locals.  

 
Aquests continguts són congruents amb els especificats en la legislació urbanística 
vigent, tal com queden definits en l’article 68 i concordants de la Llei d’urbanisme 
(LU) i en els articles 90 i 91 del Reglament. (RLU).  En tractar-se d’un Pla especial 
de millora en sòl urbà consolidat, l’objecte principal és el de completar i acabar la 
urbanització (garantint que els solars disposin dels serveis urbanístic bàsics, tant si 
estan inclosos en un polígon  d’actuació com si no ho estan, d’acord amb els articles 
29, a i 30 LU), i regular normativament la composició volumètrica i de façanes.   
 
El present Pla de millora urbana ha estat delimitat per un Pla general d’ordenació 
urbana no adaptat a la Llei i és per tant d’aplicació l’apartat 4 del citat article 68 LU, 
relatiu als plans de millora urbana que tinguin per objecte l’acompliment d’operacions 
de millora urbana no contingudes en el planejament urbanístic general. Aquestes 
operacions no precisen de modificació prèvia o simultània del planejament general 
quan no s’alteren els usos principals, els aprofitaments o les càrregues 
urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general. 
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Pel que fa a determinacions i estàndards urbanístics, els plans de millora urbana han 
de contenir les determinacions pròpies de llur naturalesa i finalitat i són d’aplicació 
els articles 65 i 66 LU, a excepció dels apartats 3 i 4 de l’article 65 pel que fa a les 
reserves de sòl. En tot cas, els plans de millora urbana han de concretar les 
reserves necessàries per als sistemes urbanístics locals, si no ho ha fet el 
planejament urbanístic general (art. 68,8 LU). No són en tot cas d’aplicació les 
cessions de sòl amb aprofitament a que es refereix l’article 43 LU. 
 
Els articles 90 i 91 del Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU) concreten aquestes 
finalitats i determinacions, i especifiquen el contingut i documentació dels plans. Així, 
els plans de millora urbana, en sòl urbà consolidat, poden tenir per objecte completar 
o acabar la urbanització, regular la composició volumètrica i de façanes, preveure 
operacions de rehabilitació del teixit urbà, ordenar el subsòl, o altres finalitats 
anàlogues (art. 90,1 RLU). Han de contemplar les actuacions necessàries, segons 
correspongui, en relació amb la rehabilitació de l’edificació existent, la seva 
substitució, la creació de nous sistemes urbanístics, l’eradicació dels usos que es 
preveu transformar i les actuacions per a l’execució de l’obra urbanitzadora i el seu 
finançament (art. 90,3 RLU). 
 
La documentació que ha de contenir el Pla de millora urbana apareix detallada en 
els articles 84 a 89 del Reglament, si bé alguns documents poden resultar 
innecessaris ateses les finalitats específiques de cada Pla.  
 
En sòl urbà consolidat no es precisa d’informe ambiental (art. 91 RLU).  
 
D’altra banda, el Reglament demana  incorporar un estudi de les conseqüències 
socials i econòmiques derivades de les incidències significatives sobre els usos 
residencials preexistents, amb especial èmfasi sobre les previsions en matèria 
d’habitatges social protegit i assequible i a l’efectivitat del dret de reallotjament 
(art.91,3 RLU), si bé el present Pla no conté operacions amb incidència significativa 
sobre població resident.  
 

 
1.3. Desenvolupament del planejament general 

 
Si ens atenem al Pla general d’ordenació urbana municipal vigent, aquest estableix, 
en l’article 15 de les seves normes urbanístiques, les  determinacions que s’han 
descrit amb detall en la Memòria de la Informació, les quals són objecte de 
desenvolupament mitjançant el present Pla de millora urbana.  

 
 
En aquest sentit, la Memòria de la Informació conté la informació i el diagnòstic 
urbanístic elaborat per a la redacció del Pla. La metodologia de treball s’ha basat en 
la interacció entre la recopilació i valoració sistemàtiques de la informació disponible, 
i la interlocució amb els tècnics municipals i responsables de les diferents matèries,  
i amb els agents socials i econòmics.  Una part significativa de la informació 
urbanística procedeix dels treballs de camp efectuats in situ expressament per a 
aquest Pla. Això ha permès mitigar, en part,  les dificultats d’obtenció de les 
estadístiques precises per als àmbits de planejament (els quals no són coincidents 
amb els de les seccions censals) i poder efectuar una lectura aproximada de la 
situació actual.  
 
Els següents capítols de la present Memòria de la Ordenació contenen una 
descripció del contingut del Pla i la explicació detallada de les seves opcions i 
propostes. 
 
En relació a l’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona de data 16 
de desembre de 2010, pel qual s’indica a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que 
“aquesta Comissió territorial d'urbanisme de Barcelona no pot donar l’assabentat a 
l’aprovació definitiva atorgada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 19 de 
gener de 2009, referent al Pla de millora urbana del nucli antic d’aquest municipi, 
promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que s’aporti un text refós del Pla de millora 
urbana que reguli únicament els aspectes propis del planejament derivat o be 
s’incorporin en el document a títol informatiu les determinacions regulades a la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del nucli antic”, cal 
assenyalar que el present document constitueix el text refós en el que s’incorporen, 
a títol informatiu, les determinacions regulades a la Modificació puntual indicada, 
aprovada definitivament  per la Comissió en acord de la mateixa data de 16 de 
desembre de 2010. 
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2. QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES 
 
 

El Pla de millora urbana no modifica les qualificacions urbanístiques actualment 
vigents. La proposta d’introducció d’alguns ajustos en les delimitacions zonals i en 
els sistemes urbanístics es tramita simultàniament mitjançant una Modificació 
puntual del planejament general vigent.  Aquests ajustos en les qualificacions 
urbanístiques fan referència bàsicament de la concreció del destí de tres  espais 
d’interior d’illa, dos dels quals ja s’indicaven en el planejament vigent com a àrees 
especifiques (clau AE), pendents de pla especial i el tercer correspon a l’illa situada 
entre els carrers Sant Roc i Sant Magí. D’altra banda, també es proposen, mitjançant 
el mateix expedient de Modificació puntual, alguns canvis en la concreció del tipus 
de sistema, especialment en relació a àrees lliures qualificades com a sistema 
general viari o com a sistema d’equipaments col·lectius, que cal consolidar en tant 
que sistema d’espais lliures. 
 
Altres especificacions del Pla de millora urbana que poden comportar ajustos en les 
qualificacions urbanístiques són les que es refereixen als àmbits subjectes a polígon 
d’actuació, on el detall de les zones i sistemes pot comportar la introducció de 
subzones per a usos específics. Les dues àrees específiques (clau AE) establertes 
en el planejament vigent podran així ordenar-se dins dels àmbits corresponents als  
seus respectius polígons d’actuació. Aquests canvis de qualificació també es 
tramiten mitjançant la Modificació puntual abans esmentada. 
 
El Quadre 1 mostra les qualificacions urbanístiques vigents en l’àmbit del Pla de 
millora urbana,  amb la superficiació realitzada sobre la cartografia detallada, segons 
la transcripció efectuada en la fase d’informació. Veure plànol d’informació I.4 
(Planejament urbanístic vigent), a escala 1:2.000. 
 
Tal com es desprèn del quadre, la superfície total destinada a sistemes urbanístics 
representa un 35,75% del total, amb un 20,25% destinada a vialitat, un 14,20% 
destinada a equipaments i tant sols un 1,29% destinada a espais lliures.  Pel que fa 
a les zones, dominen àmpliament les qualificacions de casc antic i de zona de 
conservació (àrea central), essent les altres qualificacions molt minoritàries en 
l’àmbit del Pla de millora. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Clau Nom Superfície (m2s) % 
1 Casc Antic 68.103 28,50 
3a Conservació. Area central 74.852 31,32 
3d Conservació. Ciutat jardí 729 0,31 
4 Eixample 4.345 1,82 
13 Ordenació volumètrica 4.268 1,79 
AE Àmbits específics (art 115.10) 1.262 0,53 
Zones  153.559 64,25 
    
A Sistema general viari 48.397 20,25 
E Sistema d'equipaments col·lectius 33.941 14,20 
F Sistema d’espais lliures 3.092 1,29 
Sistemes  85.430 35,75 
Total  238.989 100,00 
    
Quadre 1. Qualificacions urbanístiques vigents  
Font: elaboració pròpia   
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3. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
 
 
3.1. Regulació dels usos 

 

 La proposta de regulació dels usos continguda en el present Pla de millora urbana 
es dirigeix a fomentar la introducció d’alguns nous usos dinamitzadors de l’activitat 
econòmica, comercial i turística en el nucli antic.  Al marge dels usos propis dels 
espais d’equipaments i dotacions, on s’inclouen els museus, biblioteques i arxius, 
activitats esportives, administració pública, equipaments sanitaris i assistencials, 
equipaments docents i culturals, etc., el Pla introdueix la possibilitat d’una 
qualificació específica d’ús hoteler (a tramitar mitjançant la Modificació puntual 
corresponent) i facilita els usos de restauració, serveis personals, terciari i d’altres 
en les plantes baixes dels edificis situats en determinats eixos urbans.  

 

 En concret, es recomana introduir una parcel·la d’ús exclusiu hoteler en l’àmbit del 
polígon d’actuació PA-6 (“Portal del Nin”), que inclou l’edifici catalogat existent (que 
haurà de ser objecte de rehabilitació) i la seva ampliació al solar adjacent, d’acord 
amb les condicions específiques establertes per a l’àmbit del polígon. 

 
 D’altra banda, el Pla fomenta l’ús comercial en l’àmbit del nucli antic. Les 

característiques parcel·làries no haurien d’impedir o limitar l’obertura de locals 
destinats al petit comerç en determinats eixos i àrees del nucli antic. Amb tot, i per 
tal de fomentar aquesta activitat, el Pla estableix una densitat residencial preferent, 
en plantes pis, quan la planta baixa es destina a local comercial.  

 

 Els eixos amb majors possibilitats d’atraure activitat comercial –o altres activitats 
econòmiques en plantes baixes- són aquells on es preveu la seva especialització en 
tant que vies de vianants o de prioritat invertida, si la urbanització (paviments, 
il·luminació, etc.) és l’adequada. Els eixos que concentren aquestes activitats són 
els següents:  

 

• Carrer del Comerç-carrer de les Premses   
• Plaça Llarga 
• Carrer de Sant Pere 
• Carrer del Mig-carrer de la Lluna 
• Carrer de Sant Gervasi 
• Carrer de l’Aigua-carrer de Sant Gregori 
• Carrer de la Unió 

 
 

 
3.2. Regulació de l’edificació 

 
La regulació normativa de l’edificació complerta i desenvolupa la prevista en el 
planejament general vigent, posant l’èmfasi en algunes mancances i en els aspectes 
que requereixen actualització.   
 
Pel que fa a alçades edificatòries, profunditats edificables i demés paràmetres 
volumètrics, la regulació és bàsicament la mateixa establerta pel planejament 
general, amb els ajustos i especificitats propis dels objectius del Pla de millora 
urbana, especialment en els àmbits subjectes a polígon d’actuació.  
 
El Pla de millora urbana introdueix una sèrie de mesures dirigides a fomentar la 
rehabilitació integral o parcial dels edificis existents en bon estat, limitant la seva 
substitució per altres de nova planta a determinats supòsits i condicions. El conjunt 
de mesures busca assegurar la qualitat arquitectònica de l’edifici rehabilitat -o del 
nou edifici, en els casos de substitució- mitjançant, si és considera necessari, la 
provisió de mecanismes de valoració qualitativa, amb caràcter vinculant o no, previs 
a la concessió de la llicència d’obres. 
 
A aquest objecte s’introdueixen les següents mesures en la regulació normativa de 
la edificació: 

 
a) Establiment d’un paràmetre de densitat residencial 

 
Les actuals normes urbanístiques no contenen una regulació específica de la 
densitat residencial, deixant lliure el nombre d’habitatges per edifici, segons la 
superfície total de sostre admesa.  
 
El Pla de millora urbana defineix els metres quadrats de sostre construït per 
habitatge, limitant així el nombre total d’habitatges per parcel·la,  si bé 
diferenciant si es tracta de la  rehabilitació d’un edifici existent o de la construcció 
d’un edifici de nova planta, amb l’objectiu de primar la rehabilitació en front de la 
substitució.  D’altra banda,  es disposa també d’una densitat més alta en els 
edificis que destinin la planta baixa a activitats comercials o econòmiques en 
general, a efectes de facilitar aquestes.   
 
El paràmetre de densitat residencial és d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla 
de millora urbana, amb independència de la qualificació zonal. 
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b) Condicions per a l’autorització d’enderrocs 

  
La regulació de l’enderroc d’edificis en el casc antic queda limitada a tres 
situacions definides. S’estableixen les condicions per a autoritzar l’enderroc d’un 
edifici i els mecanismes per a garantir el control dels aspectes qualitatius que 
justifiquen la concessió o denegació de la llicència. 
 
Les tres situacions són les següents. 
 

-edificis en ruïna segons el resultat del corresponent expedient de ruïna, o bé 
en estat de deteriorament significatiu, quan l’Ajuntament no ha emès l’ordre 
d’execució per a efectuar les obres de manteniment o rehabilitació 
necessàries. 
-edificacions sense especial interès arquitectònic destinades a coberts, 
magatzems, naus industrials o altres usos no residencials. 
-edificis residencials, sempre que la seva baixa qualitat arquitectònica 
justifiqui l’enderroc o el canvi d’ús. 
 

Les normes especifiquen dos mecanismes alternatius per a establir la qualitat 
arquitectònica d’un edifici: 
 

-el dictamen de la Comissió de Qualitat Arquitectònica, a crear d’acord amb la 
disposició final tercera. 
-en l’absència de la citada Comissió, el dictamen emès per un o més tècnics 
de reconeguda solvència en la matèria. 
 

D’altra banda, s’especifiquen també dos condicions addicionals que totes les 
llicències d’enderroc hauran de complir: 
 

-la llicència d’enderroc no es podrà atorgar si no s’atorga també 
simultàniament el projecte per a la substitució, ampliació o canvi d’ús 
corresponent, a executar en el termini establert.   
-la qualitat arquitectònica del nou edifici ha de ser superior a la de l’edifici 
enderrocat. 

  
c) Condicions d’edificació.  

 
Les condicions són les corresponents al sistema d’ordenació de l’edificació 
alineada a vial. Pel que fa a les fondàries edificables, nombre de plantes i a les 
alçades d’edificació, es mantenen els criteris bàsics fins ara vigents, si bé  

 
 
s’introdueixen algunes lleugeres correccions. Una d’elles, en el sentit de fer 
coincidir les alçades en el cas d’existir un edifici adjacent amb el mateix nombre 
de plantes, assegurant així la continuïtat de la línia de cornisa.  També 
s’especifiquen les condicions de regulació de les plantes sota coberta (o golfes), 
els soterranis i els patis d’illa. 

 
d) Normes per a la composició arquitectònica dels edificis 
 

La composició arquitectònica de les façanes dels edificis haurà de mantenir la 
verticalitat com a criteri dominant, si bé s’estima innecessari establir amb més 
precisió el nombre d’eixos verticals a definir segons l’amplada de la parcel·la, 
deixant així un marge suficient d’interpretació per al projecte arquitectònic.  
 
Això no obstant, s’opta per la façana plana, amb els balcons com a únic possible 
cos sortint, quina regulació és la corresponent a la de les obertures en façana. 
Es regulen també els vols màxims, el gruix i composició de les llosanes i altres 
elements en façana, com són els arcs de pedra, els elements singulars o els 
ràfecs. 
 
La normativa relativa a obertures es fa més precisa, partint del criteri general de 
limitar el percentatge d’obertures al 35% de buits sobre la superfície total de la 
façana. Així, la norma estableix diferents regulacions segons es tracti del casc 
històric de la Geltrú o de Vilanova-el Palmerar, i també segons es tracti d’edificis 
a rehabilitar o de nova planta, definint percentatges màxims per a les obertures 
en plantes baixes (inclosos garatges) i per a les obertures en plantes pis 
(inclosos balcons). 
 
En relació al cas específic dels garatges en planta baixa, s’estableix una 
prohibició general per a les parcel·les petites, en funció de la seva posició 
urbana i de l’amplada del carrer al que donen front. D’aquesta forma es tracta 
d’evitar les dificultats derivades de les maniobres d’entrada i sortida als garatges 
situats en carrers estrets, sense marge per als girs, excepte per a parcel·les amb 
suficient longitud de façana. S’evita també així la proliferació de portes de 
garatge en parcel·la estreta en els cascs antics. 
 
D’altra banda, les normes estableixen un llistat de materials  prohibits i un altre 
de materials d’ús obligatori en els paraments exteriors dels edificis. 
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e) Normes relatives al paisatge urbà 
 

Complementàriament a les anteriors normes per a la composició arquitectònica 
dels edificis, les normes introdueixen criteris relatius a les instal·lacions i 
elements tècnics sobreposats, així com als rètols. 
 
En aquest sentit, es regulen els comptadors d’aigua i llum, els baixants, les 
canaleres de recollida d’aigua, la il·luminació dels portals, el cablejat, les 
antenes, alarmes, aparells d’aire condicionat, les bústies, els tendals, els para-
sols i els parterres. 
 
En relació als rètols, s’introdueixen algunes de les regulacions de la ordenança 
de rètols redactada amb anterioritat però mai aprovada, especialment pel que fa 
als rètols en botigues o en altres llocs de la façana de l’edifici. El criteri general 
és el de la inserció del rètol en el forat arquitectònic, sense sobresortir del pla de 
façana, i amb determinades condicions de proporcionalitat, materials i 
il·luminació.  

 
f) Carta de colors 

 
Atesa la complexitat d’establir una Carta de colors per al nucli antic, que en tot 
cas hauria de diferenciar clarament el casc antic de la Geltrú (colors clars o 
blanc) de la resta (clors terrossos, sienes i cremes), el PMU opta finalment per 
recomanar una gamma concreta de colors RAL per a: 
 

-pintura sobre revoc en paraments de façana 
-fusteria de fusta en obertures 
-canaleres metàl·liques de recollida d’aigua 

 
La Carta de colors general queda així pendent d’un estudi especialitzat previ, que 
hauria de partir de l’anàlisi dels pigments utilitzats majoritàriament en la pintura 
dels diferents elements arquitectònics dels edificis del nucli antic, per a donar lloc 
a una selecció més precisa de les gammes admissibles en cada cas. 
  

 
 
 
 
 

 
 

3.3. Sòl per habitatge protegit 
 
L’objectiu principal del Pla de millora urbana és el de facilitar la residència 
permanent en el nucli antic. Aquest objectiu ha de dirigir no únicament la política 
d’habitatge municipal en aquest àmbit, sinó també les propostes relatives a la 
mobilitat, als espais lliures, als equipaments comunitaris i dotacions de barri, i el 
conjunt de les regulacions normatives establertes per a cada categoria zonal.  
 
La política municipal d’habitatge en el nucli antic ha de possibilitar l’aparició 
d’habitatges de preu assequible en bones condicions de posició, programa  funcional 
i condicions tècniques d’habitabilitat,  atenent als diversos fragments de la demanda 
amb menys oportunitats de satisfacció en el mercat lliure. 
 
Ja s’han explicat més amunt els criteris relatius a la regulació de la densitat (nombre 
d’habitatges per parcel·la), que afavoreixen la rehabilitació per sobre de la 
substitució, tot cercant un equilibri en relació a la grandària dels habitatges que 
permeti unes densitats potencials proporcionades a la capacitat residencial del nucli 
antic. 
  
Als efectes de facilitar l’aparició d’habitatges de protecció pública, en qualsevol de 
les seves modalitats, s’exceptuen aquests del compliment del paràmetre de densitat 
(nombre d’habitatges per parcel·la), tant si es tracta de parcel·les adscrites 
directament pel Pla de millora urbana a aquesta finalitat, com si es tracta de 
parcel·les on el propietari o promotor vol acollir-se a alguna de les modalitats de 
protecció.  
 
Es preveuen tres àrees destinades a habitatge protegit o habitatges dotacionals 
públics (per a la construcció d’habitatges de titularitat pública en règim de lloguer), 
incloses en polígons d’actuació urbanística:    
  
PA-1:    14 habitatges dotacionals públics 
PA-2:      4 habitatges amb protecció oficial 
PA-5:    22 habitatges dotacionals públics 
 
Eventualment, altres actuacions en PA o AA també podrien contenir habitatges 
protegits. 
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4. PROTECCIO DEL PATRIMONI 

 
 

El Pla de millora urbana parteix del vigent Pla especial i Catàleg del Patrimoni històric-
artístic i natural de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament en desembre de 1985, 
que va definir els dos conjunts històrics de Vilanova i de la Geltrú, amb normativa 
específica, i que conté la catalogació dels edificis individuals protegits, a més d’un llistat 
d’espais urbans  i altres elements a considerar.  El present Pla de millora urbana no 
incorpora una revisió d’aquest Catàleg, ni de la regulació específica dels seus 
elements, revisió que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú preveu iniciar mitjançant 
l’elaboració dels estudis necessaris i el tràmit del corresponent document.  
 

Això no obstant les propostes d’ordenació urbanística del present Pla de millora urbana 
han tingut en compte, necessàriament, aquestes determinacions, als efectes de millorar 
les condicions de l’entorn dels edificis i elements catalogats. 
 

Les propostes de regulació normativa del Pla de millora urbana, per la seva banda, han 
considerat la conveniència d’introduir algunes proteccions específiques, no cobertes pel 
Pla Especial i catàleg actuals, en funció de la qualitat arquitectònica i urbanística dels 
elements a preservar. Així, el Pla de millora introdueix: 
 

a) La definició de sectors, trams de carrer i conjunts de façanes que han de 
mantenir la coherència formal que els hi atorga el tipus arquitectònic dominant, 
per a cada un dels quals s’expliciten les condicions concretes que han de complir 
els projectes de rehabilitació, reforma o ampliació per tal d’obtenir la 
corresponents llicència d’edificació. 

 
b) La regulació transversal de les “Cases i jardins privats protegits”,  en qualsevol 

de les qualificacions zonals existents en l’àmbit del Pla de millora urbana, 
aplicable a aquelles edificacions de titularitat privada, així coms els jardins, patis i 
elements annexes, que hagin de mantenir-se pel seus valors arquitectònics, 
històrics, paisatgístics o de referència urbana. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. MOBILITAT URBANA 

 
 

5.1. Xarxa viària 
 

La opció fonamental del Pla de millora urbana pel que fa a la mobilitat consisteix en 
la eliminació del tràfic rodat de pas a traves del nucli antic, modificant en 
consonància el caràcter dels carrers i espais urbans.  La reducció del tràfic rodat que 
es proposa, és sens perjudici del manteniment dels accessos als aparcaments 
públics i garatges privats, de la circulació de vehicles de servei i urgència (bombers i 
ambulàncies, entre d’altres) i, quan sigui el cas, dels de transport públic, així com de 
l’accés senyalitzat als punts de càrrega i descàrrega al servei dels residents i de les 
activitats econòmiques localitzades en el nucli antic. 
 
Les propostes del Pla relatives a la xarxa viària interna responen a aquest objectiu 
principal, així com als de jerarquització, adequació funcional als usos i adaptació i 
millora de l’urbanització.  El criteri general de reduir el tràfic rodat a traves del nucli 
antic, consisteix en eliminar els itineraris de pas per a l’interior del nucli antic.  
 

L’estratègia principal per reduir el trànsit consisteix en modificar els sentits de 
circulació per impedir el trànsit de pas. La fórmula per fer-ho és a traves de dividir la 
zona d’estudi en quatre àrees; cada una d’aquestes àrees funciona com un 
compartiment estanc. El nombre d’entrades a cada compartiment no superarà al de 
sortida, per fomentar l’evacuació de vehicles.  
 
Es proposen tres tipus de vies diferenciades: 
 

a) Vies per a vianants 
 

Aquestes vies passaran a formar part, de fet, del sistema d’espais lliures, ja 
sigui adoptant la forma de noves places o d’avingudes per a ús exclusiu de 
vianants i bicicletes, sens perjudici de la possibilitat d’accés a garatges 
privats dels residents quan sigui necessari. 
 
S’inclouen en aquest apartat:  

 
a-1) El conjunt de places entorn del Castell i l’Església de la Geltrú. 
a-2) El carrer del Comerç amb les places de les Cols, de Pau Casals i de la 

Diputació. 
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a-3) El carrer de Sant Josep, des del carrer Major fins a l’església de Sant 

Josep. 
a-4) Demès vials que per la seva estretor en els girs no permeten circulació 

rodada. 
a-5) La plaça de Sant Antoni i el conjunt plaça de les Neus/carrer de Mossèn 

Cots. 
 

 
b) Vies de prioritat invertida 

 
Es tracta de les vies que admeten tràfic rodat de baixa intensitat i a velocitat 
molt reduïda, atès que es dona la prioritat als vianants i bicicletes. Són vies 
urbanitzades  o que cal urbanitzar d’acord amb aquesta funció, raó per la 
qual és convenient el paviment continu, amb o sense arbrat, i la senyalització 
adequada al tràfic rodat intern i a les bicicletes,per tal d’evitar el conflicte amb 
els vianants.  

 
S’inclouen en aquest apartat:  
 
b-1) L’eix verd itinerari que uneix el parc del torrent de la Pastera, la plaça de 

les Casernes, la plaça Llarga, el carrer de Sant Pere i la plaça de les 
Neus, enllaçant amb la rambla Principal. 

b-2) Tots els demès que no son vies rodades, ni vies per a vianants. 
 

 

c) Vies rodades 
 

Es tracta quasi exclusivament de les vies perimetrals als nuclis antics de 
Vilanova i de la Geltrú, i d’accés als aparcaments de dissuasió,  algunes amb 
especialització per al transport públic de superfície, les quals han de ser 
urbanitzades en conseqüència, diferenciant els canals de tràfic rodat i els 
espais de trànsit de vianants (en algun cas, amb possibilitat de carril-bici 
diferenciat) i situant allà on sigui possible zones de càrrega i descàrrega. 
 
Aquestes vies conformen els següents itineraris:  
 
c-1) Itinerari entorn del nucli de la Geltrú (carrers Barcelona, Sitges i de la 

Unió). 
c-2) Carrer de la Unió-carrer Santa Magdalena-Ronda Ibèrica. 
c-3) Torrent de la Pastera-Raval de la Pastera-Carrer de la Pastera 
c-4) Carrer de Sant Magí- plaça de Cap de Creu. 
 

 
5.2. Itineraris urbans 
 

El Pla de millora urbana defineix determinats itineraris urbans a través del nucli 
antic, a l’objecte de posar en valor els espais, edificis i activitats que els identifiquen, 
contribuir a fixar criteris per a l’urbanització de carrers i espais públics,  i 
promocionar els seus valors paisatgístics, arquitectònics, culturals, comercials o 
turístics.  
 
Aquests itineraris constitueixen àmbits d’actuació preferent per a les inversions de 
millora de l’urbanització, il·luminació, paisatge urbà i senyalització, i poden ser 
objecte d’accions o campanyes municipals específiques per a la l’adequació a la 
normativa d’elements concrets del paisatge urbà (rètols, antenes, elements en 
façanes, parets mitgeres, cablejat, o d’altres) o per a la promoció d’activitats. 
 
Al marge de l’itinerari anomenat “eix verd”, quines característiques específiques es 
descriuen en l’apartat corresponent als espais lliures, s’han identificat quatre 
itineraris principals. Cada un d’aquests itineraris apareix descrit gràficament en el 
corresponents plànol, on consta la seva situació urbana, planta, seccions i 
perspectives, amb indicació dels elements que el configuren i els criteris per al seu 
tractament mitjançant els corresponents projectes urbans o accions específiques.  
 
 
Aquests itineraris són els següents: 
 
a) Itinerari 1: Carrer Major 
 

L’itinerari s’inicia a la plaça de Cap de Creu i segueix pel carrer dels Estudis fins 
a la plaça de Miró i Soler.  Aquí es troba l’edifici de l’Hospital Vell (Escola Sant 
Miquel), edifici catalogat (referència A-60), inclòs en el polígon d’actuació PA-8, 
delimitat a efecte de facilitar la recuperació de l’espai interior de l’illa per a 
jardins, els quals serien també accessibles des del carrer de Sant Francesc.  
 
La resta de l’itinerari inclou la totalitat del carrer Major, des de la plaça de Miró i 
Soler fins a l’inici de la plaça Llarga i la plaça de les Casernes, un recorregut de 
gran interès històric i arquitectònic, amb presència de diversos edificis catalogats 
individualment i també de conjunts delimitats pel Pla de millora urbana.  En 
concret, hi trobem la Casa Samà, al carrer Major 54-56 (referència A-24), la casa 
Joaquim Sadurní o cal Sanfaina, al carrer Major 47 (referència A-20) i el Museu 
Romàntic de can Papiol, a la plaça de la Diputació (referència  A-17). També  
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s’indiquen els conjunts expressament assenyalats per aquest Pla de millora 
urbana a efectes de regulació específica. 
 
Es proposa reurbanitzar la totalitat del carrer Major seguint el mateix criteri 
emprat en el carrer dels estudis i plaça Miró i Soler, és a dir, convertint-lo en un 
carrer de prioritat invertida (prioritat per a vianants i bicicletes), senyalitzant les 
cases i conjunts d’interès, endreçant la plaça de la diputació i millorant la 
il·luminació. 
 
 

b) Itinerari 2: Carrer dels Estudis-carrer de l’Església-carrer de Sant Antoni-la 
Geltrú. 

 
Aquest segon itinerari és paral·lel a l’anterior i també s’inicia a la plaça de Cap 
de Creu. El primer tram, fins arribar a la plaça de Miró i Soler, és comú. A partir 
d’aquest punt, recorre el carrer del Fossar Vell, la plaça de Sant Antoni, el carrer 
de l’Església, la plaça de Pau Casals, el carrer de Sant Antoni, la plaça Llarga, el 
carrer del Palmerar, la plaça del Pou i la plaça de Font i Gumà, des d’on 
connecta amb la resta de carrers del casc antic de la Geltrú. 
 
L’itinerari uneix cinc places del nucli antic (Miró i Soler, Sant Antoni, Pau Casals, 
Llarga, del Pou i Font i Gumà) i incorpora l’antic eix d’unió entre els dos cascs 
antics de Vilanova i de la Geltrú, a traves del carrer de la Unió i la plaça del Pou, 
i del portal del Nin. Es tracta d’un itinerari que travessa l’eix central del nucli 
antic, seguint la seva evolució. Conté elements d’alt interès històric, arquitectònic 
i urbanístic que complementen l’itinerari 1, possibilitant un recorregut històric 
d’anada i tornada entre la plaça de Cap de Creu i el casc de la Geltrú. 
 
Els edificis catalogats individualment són molt nombrosos. El llistat complet és el 
següent: l’Orfeó Vilanoví, al carrer de l’Església 14-16 (referència A-27); la casa 
Miró i Pascual, al carrer de Sant Antoni, 1-20 (referència A-25);  la casa Sard, al 
carrer de la Lluna, 1 (referència A-26); la casa Freixedes (cal Segimon),  al carrer 
de Sant Antoni, 13 (referència A-23); la casa Nin, al carrer de Sant Antoni, 2 
(referència A-21); la casa Font, a la plaça Llarga 1 (referència A-18); la casa 
Torrents i Marquès (ca l’Onclet), al carrer del Palmerar Baix, 4 (referència A-28); 
la casa Antoni Amela, al carrer Palmerar Baix, 12 (referència A-29); i el conjunt 
monumental de la Geltrú, amb la casa Santacana (referència A-4), el Castell de 
la Geltrú (referència A-3) i l’Església Parroquial de Santa Maria de la Geltrú 
(referència A-1).  

 
 
Aquest itinerari és susceptible de nova urbanització per tal de convertint-lo també 
en un carrer de prioritat invertida (prioritat per a vianants i bicicletes), sense 
continuïtat per als vehicles al llarg de la plaça de Sant Antoni, que complerta 
(amb l’itinerari 1) el circuit transversal històric-turístic del nucli antic, posant 
especial atenció al conjunt de places existents, de domini exclusiu pels vianants.  
A la vegada cal senyalitzar el conjunt de cases catalogades individualment i els 
llocs històrics.  
 

 
c) Itinerari 3: Hospital-carrer dels Horts-carrer de la Bomba-Rambla Principal 
 

Aquest és un itinerari vertical que connecta l’Hospital amb la Rambla Principal.  
El primer tram queda constituït per el pas a través del recinte de l’Hospital, des 
de la Ronda Ibèrica i els jardins previstos sobre el futur aparcament soterrat, fins 
a l’actual entrada al carrer de Sant Magí. A aquests efectes, cal arribar a algun 
tipus de conveni amb l’Hospital per tal de fer possible la servitud pública de pas, 
potser limitada a un horari determinat, i sens perjudici de la funcionalitat i 
seguretat del propi conjunt hospitalari.  
 
A partir del carrer de Sant Magí, l’itinerari segueix al llarg del carrer dels Horts, 
carrer de Josep A. Marquès, plaça de Sant Antoni, carrer de la Bomba, plaça de 
les Neus i Rambla Principal. 
 
Es tracta d’un recorregut que ha de quedar reservat únicament als vianants, 
potser amb l’excepció del carrer dels Horts (amb més de 6 metres d’amplada), 
que admet tràfic rodat per accés als  garatges privats dels  residents.   
 

 
d) Itinerari 4: Passeig de la Pastera-carrer de les Premses-carrer del Comerç 

 
Aquest itinerari correspon a un dels eixos comercials principals del casc antic de 
Vilanova, en tant que prolongació del carrer dels Caputxins, a l’Eixample.  
Configura un eix vertical paral·lel a l’itinerari 3 anterior, i constitueix ja una clara 
referència urbana, amb un final a la plaça de la Diputació, amb el Museu 
Romàntic com a edifici terminal.   
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L’itinerari ha de continuar a través del carrer de les Premses fins al Raval de la 
Pastera i el futur parc urbà, connectant amb la Ronda Ibèrica a través de la 
futura avinguda de la Pastera, una vegada cobert el torrent i urbanitzat el 
passeig, si bé aquest segon tram conté únicament edificis d’equipament 
comunitari i espais de lleure. L’aparcament previst al llarg del futur passeig de la 
Pastera afavoreix l’activitat comercial del primer tram de l’itinerari. 
 
Al llarg del recorregut hi trobem les places de les Cols, de Pau Casals, de la 
Diputació, els jardins de l’Apol·lo i la seva ampliació i el futur parc urbà.  També, 
en el primer tram, es situen els edificis catalogats següents: la casa Cabanyes, a 
la plaça de les Cols, 1-3 (referència A-19);   
 
La operació principal és la cobertura i urbanització del torrent de la Pastera, el 
que també possibilita l’ampliació dels jardins de l’Apol.lo, l’ampla vorera al llarg 
del mur i la penetració fins als jardins de darrers l’església dels Josepets, i 
l’aparcament lineal al llarg de l’avinguda, amb carril de servei i carril-bici separat, 
enllaçant amb el futur parc (fora de l’àmbit del PMU) 

 
 

5.3. Aparcaments de dissuasió 
 

La reconversió de tot el nucli antic en un recinte de prioritat pels vianants comporta 
la necessitat de preveure importants àrees d’aparcament de dissuasió en el seu 
entorn, fàcilment accessibles des de la resta de la ciutat i coordinades amb els 
itineraris de vianants a traves del nucli antic descrits en l’apartat anterior.  
 
Aquestes àrees  d’aparcament, existents o previstes són les següents. 
 
a) Plaça de les Casernes 
 

Es tracta de l’aparcament recentment posat en servei, que ocupa tres plantes 
sota la plaça del mateix nom, amb una capacitat de 420 places i accessos des 
dels carrers d’Olesa de Bonesvalls i de les Casernes, el que permet una fàcil 
arribada i incorporació a la Ronda Ibèrica i l’accés immediat dels vianants als 
itineraris 1 i 4, abans descrits i a l’eix verd.   
 

b) Peixateria 
 

Aparcament existent sota  la plaça de la Peixateria, amb una capacitat de 95 
places i accés per la plaça Llarga, carrer Palmerar de Baix, plaça del Pou i –a  

 
traves d’un carril contra direcció- carrer de la Unió. Cal reorganitzar l’accés, que 
hauria de produir-se pel carrer de la Unió, venint de baix, una vegada que, amb 
l’obertura de l’aparcament a la plaça de les Casernes, ja queden servits els 
vehicles que accedeixen al nucli antic des de la ronda Ibèrica. 
 
 

c) Santa Magdalena-carrer de la Creu 
 

Aquesta és una àrea d’aparcament de dissuasió proposada pel Pla de millora 
urbana, si bé únicament una part del l’espai amb qualificació de sistema d’espais 
lliures queda dins de l’àmbit de planejament. L’aparcament se situaria sota una 
part dels jardins previstos. La cessió del sòl correspon al PERI delimitat pel 
planejament general. Aquest aparcament, amb capacitat a determinar i amb un 
bon accés des de la ronda Ibèrica a través dels carrers de Santa Magdalena i de 
la Creu,  complementa als existents a la plaça de les Casernes i de la Peixateria, 
donant servei preferentment a l nucli de la Geltrú.  
 

d) Carrer Santa Anna 
 

Es tracta d’un nou aparcament proposat, de dimensió més reduïda, però 
estratègicament situat per a donar servei al sector sud del casc urbà de 
Vilanova. La seva capacitat potencial és de 50 places. L’accés s’hauria de 
produir prioritàriament des del carrer de Sant Onofre, disposant la rampa en 
l’interior del recinte, on és possible situar uns jardins annexes als edificis 
d’equipament i habitatges protegits. 
 

e) Hospital 
 
Es tracta de situar l’àrea d’aparcament de l’Hospital sota els jardins previstos 
amb façana a la Ronda Ibèrica, que constituirien l’accés principal a l’equipament 
hospitalari. No es tracta pròpiament d’un aparcament de dissuasió, sinó de 
servei directe a l’Hospital, necessari per a evitar l’aparcament desordenat al 
carrer. 
 

f) Sant Roc 
 
L’actual aparcament privat, situat en l’interior de l’illa Sant Roc-Sant Magí, amb 
accés des del carrer Sant Roc, pot mantenir-se en soterrani, formant part de la 
reestructuració de l’illa proposada en el Pla de millora urbana. 
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5.4. Punts de càrrega i descàrrega 

 
Complementàriament a les grans àrees d’aparcaments de dissuasió o de servei al 
nucli antic, és necessari preveure un nombre suficient de places d’aparcament de 
superfície, quina funció principal és la d’assegurar les operacions de càrrega i 
descàrrega al servei dels residents i de les activitats comercials i de tot tipus 
existents en el nucli antic, així com de possibilitar estacionaments breus en diversos 
punts del recinte. 
 
El criteri fonamental per a la seva localització ha estat el de servir al conjunt del nucli 
antic uniformement, tot i les dificultats d’espai existents en diferents punts. En 
alguns casos es tracta únicament d’unes poques places. 
 
Els punts previstos són els següents: 
 

-Nova avinguda de la Pastera (fora de l’àmbit): 72 places 
-Carrer de la Unió: 40 places 
-Carrer de la Unió-carrer Barcelona. 6 places 
-Carrer Barcelona-carrer de la Pastera: 10 places 
-Plaça dels Lledoners: 8 places 
-Plaça del Sagrat Cor: 2 places 
-Plaça de la Peixateria:  4 places 
-Plaça de les Neus: 12 places 
-Plaça de Sant Antoni: 11 places 
-Plaça de l’Arxiprest Llorenç Garriga: 4 places 
 

Aquest llistat no és exhaustiu i podria ampliar-se en funció dels projectes 
d’urbanització dels diferents espais urbans, quan es tracti de places o carrers de 
suficient amplitud per a permetre situar algunes places d’aparcament de superfície. 
El total comptabilitzat és de 169 places d’aparcament de superfície, que poden ser 
objecte de diferents modalitats (únicament càrrega i descàrrega, aparcament de 
residents, aparcament rotatori, etc., segons les polítiques municipals d’ús de la via 
pública). 
 
  

5.5. Transport públic 
 

No és funció del Pla de millora urbana definir la política municipal de transport 
públic.  El Pla únicament assenyala les vies amb continuïtat i capacitat per a  

 
 
suportar el pas de vehicles de transport públic de superfície a traves del nucli antic. 
Atès que, com ja s’ha explicat, el Pla opta per donar l’exclusivitat o la prioritat als  
 
vianants (i a les bicicletes) a  la totalitat del recinte antic, queden tant sols les vies 
perimetrals al mateix com a possibles itineraris d’autobusos o microbusos.  

 
Itinerari possible per al microbús: 

 
Circumval·lació dels nuclis antics de Vilanova i la Geltrú, en forma de 8 (centre a 
la plaça del Pou): plaça del Pou-carrer de Barcelona-carrer de Sitges-carrer de la 
Unió-carrer de la Pastera-torrent de la Pastera-carrer de l’Hospital-carrer de Sant 
Magí-carrer dels estudis-carrer del Fossar Vell-carrer de l’Església-carrer de 
Sant Antoni-carrer del Palmerar-plaça del Pou. 

 
 

5.6. Ús de la bicicleta 
 

Aquest Pla de millora urbana ha considerat l’ús de la bicicleta com a una de les  
forma idònies de transport individual per a trajectes curts i mitjans a l’interior de la 
ciutat i, per tant, també a través del nucli antic. Està per fer el Pla de mobilitat urbana 
del municipi, que haurà de contenir els itineraris generals per als ciclistes a través de 
la ciutat i del conjunt del terme municipal.  
 
Pel que fa al nucli antic, la opció principal del Pla és la de no diferenciar carrils 
específics per a les bicicletes, ni tants sols en forma de pilones o senyalització amb 
pintura al terra, donades les dimensions de la gran majoria dels carrers. En aquest 
sentit, s’estima important atendre a la necessitat de regular normativament la 
compatibilitat entre vianants i bicicletes. 
 
L’únic lloc on es preveu un carril-bici diferenciat és al llarg de la nova avinguda 
resultant de la cobertura del torrent de la Pastera. Aquest carril se situa en la banda 
qualificada com a parc urbà en el planejament vigent. La banda senyalitzada per a 
bicicletes se situa entre el parc i el carril de servei de l’aparcament de superfície, 
adjacent al mateix, amb un paviment asfàltic continu tipus slurry.  Es tracta d’un tram 
de l’eix verd descrit més endavant.  
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  Imatge de la Plaça del Pou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge del Carrer de la Unió
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                        Plànol esquema dels accessos als aparcaments de dissuasió des de la ciutat 
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6. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 
 
 
6.1. Tipologia dels espais lliures 

 
El nucli antic de Vilanova i la Geltrú compta amb escasses oportunitats per a dotar-
se d’un sistema complet d’espais lliures que cobreixi les distintes necessitats 
d’esbarjo dels residents. Això no obstant, algunes previsions del planejament 
general en la perifèria del perímetre de planejament permetran en el seu dia cobrir 
aquest dèficit.  
 
El sistema d’espais lliures inclou els parcs, jardins, places, avingudes i espais de 
vianants, així com els jardins i espais verds privats (alguns dels quals podrien 
admetre també el públic en determinat horari i condicions, i altres podrien ser més 
visibles des del carrer sense perdre privacitat). 
 
La xarxa d’espais lliures públics que apareix en el plànol de proposta inclou diverses 
possibilitats d’ampliació de les reserves assenyalades pel planejament urbanístic 
vigent, algunes de les quals apareixen incloses en els polígons d’actuació 
urbanística delimitats, i quina qualificació es canalitza a través de la Modificació 
puntual del planejament vigent que es tramita simultàniament al Pla de millora 
urbana. 
 
El present Pla compta amb els espais lliures ja existents i amb les noves reserves 
del planejament a l’hora d’organitzar els diferents espais i donar-les-hi una 
estructura que permeti vertebrar els barris.  
 
Els nivells o tipologies d’espais lliures previstos són els següents. 
 
a) Parc urbà 
 

Previsió d’un parc urbà de gran dimensió en el límit de l’àmbit del Pla, 
corresponent al sòl urbanitzable per a l’Eixample Nord. 
 

b) Eix verd 
 

Estructura axial que recull diferents espais lliures, jardins i avingudes de 
vianants, conformant un itinerari verd de proximitat a través del nucli antic. 
 

 
c) Places, placetes i jardins de barri 
 

Conjunt d’espais lliures de mitjana i petita dimensió que estructuren 
orgànicament els diferents barris del nucli antic. 
 

 
 

6.2. El parc urbà 
 

La reserva per a parc urbà és exterior a l’àmbit de planejament però resulta decisiva 
per al nucli antic, per tal que constitueix l’espai lliure de més gran dimensió adjacent 
i amb possibilitat d’accés directe. El Pla de millora es limita a projectar la cobertura i 
urbanització del torrent de la Pastera de forma coordinada amb el futur parc. A 
aquests efectes, preveu una avinguda arbrada, amb àmplies voreres, espais per a 
aparcaments de superfície (sota els arbres), carril de servei i carril per a bicicletes. 
Aquests elements són fàcilment integrables en el projecte per al futur parc, i en 
faciliten l’accés des del nucli antic. 
 

 
6.3. L’eix verd 
 

La principal proposta del Pla de millora urbana pel que fa al capítol d’espais lliures 
consisteix en la estructuració del denominat Eix Verd, que ha de permetre un 
recorregut a través de tot el nucli antic entera i exclusivament dedicat als vianants. 
 
Aquest Eix Verd s’inicia a la pròpia Rambla Principal i inclou la plaça de les Neus, el 
carrer de Mossèn Cots, el carrer de Sant Pere,la plaça Llarga, la plaça de les 
Casernes, el raval de la Pastera, els jardins de l’Apol·lo i la nova avinguda de la 
Pastera, enllaçant amb el parc urbà abans descrit.  
 
L’itinerari apareix dibuixat i descrit gràficament en els plànols d’ordenació. La 
visualització i apropiació d’aquest itinerari verd per part dels ciutadans comporta la 
urbanització adequada dels trams de carrer inclosos, especialment del carrer de 
Sant Pere i de la plaça Llarga, la eliminació del tràfic rodat i de l’aparcament de 
superfície, i la introducció de noves fileres d’arbres, així com la projectació dels 
paviments, il·luminació i mobiliari urbà necessari a la nova funció. Es recomana 
elaborar un projecte d’urbanització conjunt i coordinat per a la totalitat de l’eix verd, 
de tal forma que el llenguatge formal, la tria de materials i colors, la senyalització i 
demés elements rellevants del projecte assumeixin la idea d’un itinerari amb 
continuïtat espacial. 
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L’eix verd ha de permetre apropar el futur parc urbà al nucli antic (i també a 
l’eixample), superant la actual  llunyania psicològica, resultat de la manca de 
visualització dels itineraris urbans a l’interior del nucli antic. Això és especialment 
important per als residents, actuals i futurs, del nucli antic. 
 

 
6.4. El sistema de places, placetes i jardins de barri 
 

El nucli antic compta ja amb un sistema de places, les quals han constituït fins avui 
els únics espais lliures disponibles, absorbint diferents funcions. El Pla de millora 
urbana introdueix noves reserves de sòl que amplien i complementen aquest 
sistema existent. 
 
Al casc antic de la Geltrú, el sistema de places queda constituït per les existents de 
Font i Gumà, de l’Assumpció, dels Lledoners i de Sagrat Cor, sense que sigui 
possible una ampliació, més enllà de la millora de la plaça del Pou adjacent. 
 
Al Palmerar, a més de la citada plaça del Pou, la plaça de la Peixateria i la plaça 
Llarga, el Pla introdueix una de nova a la confluència dels carrers Barcelona i de la 
Pastera, mitjançant la delimitació d’un polígon d’actuació. 
 
Al casc antic de Vilanova, el sistema format per les places de les Cols, de Pau 
Casals, de la diputació, de Sant Antoni i de les Neus, es millora amb la reconversió 
del carrer de Sant Pere i de la plaça Llarga. També és possible donar un nou final al 
carrer de Sant Pere, ampliant l’espai de vianants.  
 
A la resta de l’àmbit del Pla de millora urbana és on es produeixen  més propostes 
per a l’ampliació del sistema de places i jardins. Concretament, el nou jardí interior 
que pot aparèixer al carrer Santa Anna, com a conseqüència del desenvolupament 
del polígon d’actuació, la nova plaça al carrer de Sant Roc, per tal de valoritzar la 
posició urbana del nou edifici d’equipaments previst, i els jardins de la casa existent 
al carrer de l’Ametller), a més dels nous jardins de l’Hospital, a la Ronda Ibèrica i 
l’ampliació dels jardins de l’Apol·lo al llarg de l’avinguda de la Pastera, així com la 
reconversió del carrer de Sant Josep en avinguda verda.  La previsió d’un espai 
lliure de certa dimensió al carrer de Santa Magdalena, situat només en part dins de 
l’àmbit del Pla de millora urbana, resta subjecta a la aprovació del PERI delimitat en 
el planejament general i la previsió de l’aparcament de dissuasió, però cal assegurar 
també la seva execució.  
 

 
 

6.5. Quantificació 
 

L’adjunt Quadre 2 quantifica les possibles superfícies de sòl destinades a espais 
lliures, diferenciant aquelles que ja estaven previstes en el planejament general 
vigent, d’aquelles altres tramitades mitjançant una Modificació d’aquest (actualment 
vigents),  independentment de que es tracti de jardins ja existents (no qualificats 
com a tals) o d’espais lliures de nova creació. 
 
El total de sòl qualificat com a sistema d’espais lliures pel planejament vigent és de 
3.092 m2s.  Aquesta superfície es pot incrementar fins a 12.283 m2s, inclosos els 
sòls ja qualificats. El quadre detalla un per un els espais corresponents. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Nom  (m2s) 
Plaça de les Neus 989,00 
Plaça de la Peixateria 1.060,00 
Santa Magdalena 1.043,00 
Total PGOU 3.092,00 

  
Santa Anna (PA-1) 290,00 
Sant Roc (PA-2) 559,00 
Hospital Vell (PA-8) 866,00 
Hospital 3.920,00 
Josepets 581,00 
Jardins de l’Apol·lo 956,00 
Jardins de l’Apol·lo. Ampliació 506,00 
Plaça de Sant Antoni 1.194,00 
Carrer de la Pastera (PA-7) 319,00 
Total proposta PMU 9.191,00 

  
Total sistema espais lliures 12.283,00 

  
Quadre 2. Sistema d'espais 
lliures 

 

Font: elaboració pròpia  
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7. SISTEMA D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS 

 
 

7.1. Equipaments generals i dotacions locals 
 

Un dels principals problemes del nucli antic és la mancança de reserves de sòl per a 
equipaments i dotacions de caràcter local, al servei directe dels residents. 
 
És cert que el planejament general vigent qualifica importants àrees  reservades per 
a equipaments comunitaris, però pràcticament totes elles estan ja ocupades o 
reservades per a equipaments de rang municipal, al servei del conjunt de la ciutat. 
Així, les grans reserves de sòl per a equipaments corresponen a les instal·lacions 
de l’Hospital, a les esglésies de Sant Antoni i de Santa Maria de la Geltrú, al Castell 
de la Geltrú (arxiu comarcal), o al Museu Romàntic de can Papiol, o bé es reserven 
per a equipaments socio-sanitaris (a l’antic Apol·lo), per espai cultural multifuncional 
(La Sala).  
 
De les reserves de sòl per a equipaments contingudes en el planejament general, 
únicament les ubicades al carrer de Santa Anna, al carrer de Sant Roc i a l’espai 
adjacent a La Sala (encara ocupat per quatre cases en filera), resten pendents de 
definició d’ús i podrien per tant albergar dotacions de caràcter local 
 

 
7.2. Proposta de nous espais per a dotacions locals 

 
El Pla de millora urbana proposa introduir, mitjançant la Modificació puntual del 
planejament general vigent que es tramita simultàniament,  noves reserves de sòl 
per a equipaments i dotacions, exclusivament de caràcter local, tenint en compte 
l’objectiu expressat de manteniment i millora de les condicions d’habitabilitat pels 
residents actuals i de reequilibri de la piràmide d’edats, el que comportaria l’arribada 
de nous residents en els propers anys.  Manquen espais per a equipaments de 
proximitat, com són els docents (especialment en el capítol de llars d’infants), els 
assistencials (centres de dia i de gent gran), culturals i associatius, cívics, esportius i 
d’altres. Només una part d’aquests dèficits poden cobrir-se a partir de les escasses 
reserves de sòl contingudes en el planejament general. La resta exigeix efectuar 
noves reserves de sòl per al futur. 
 
 

 
 
 
 
Els nous espais previstos s’han d’obtenir mitjançant l’execució dels polígons 
d’actuació delimitats o de les actuacions urbanístiques aïllades proposades. 
 
El criteri general és no assignar un ús concret i exclusiu a cada nova àrea 
d’equipament prevista, per tal d’assegurar la suficient flexibilitat a l’Ajuntament en el 
moment de la gestió urbanística. El Pla enumera diverses possibilitats d’ús, entre les 
més raonables a la vista dels antecedents, els programes municipals i les 
condicions urbanístiques i possibilitats dels diferents espais. 
 
Les possibilitats són les següents: 
 
PA-2.   Esportiu a l’aire lliure o cobert, gimnàs, piscina coberta, assistència social, 
administratiu, cultural. 
PA-3.  Cultural. 
PA-4.  Cultural o assistencial. 
AA-1.  Cívic, associatiu, assistencial 
AA-2.  Cívic, associatiu, assistencial, llar d’infants, cultural 
 

 
7.3. Sistema d’habitatges dotacionals públics 
 

Els habitatges dotacionals públics constitueixen un sistema urbanístic, amb el 
mateix rang que el sistema d’espais lliures o el sistema d’equipaments públics. Els 
espais delimitats a aquesta finalitat han de mantenir la titularitat pública del sòl i 
oferir habitatges subjectes a protecció oficial en règim de lloguer.  
 
L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha tramitat la Modificació puntual del 
planejament general que introdueix la clau (DP), corresponent a aquest sistema. 
 
Es preveuen en els següents polígons d’actuació : 
 
PA-1. Habitatges dotacionals públics  
PA-5. Habitatges dotacionals públics 
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El sòl adscrit té una superfície de 1.205 m2s., per a un total de 14 habitatges, en el 
polígon PA-1 i altres 735 m2s., per a un total de 22 habitatges, en el polígon PA-5 
 
Sòl qualificat com a sistema d’equipaments:                
1.940 m2s         
 
Total habitatges dotacionals públics previstos: 
36 habitatges 
 
 
 
 

7.4. Quantificació 
 

El Quadre 3 presenta les superfícies que es proposa qualificar, mitjançant la 
corresponent modificació puntual de les qualificacions urbanístiques, com  a sistema 
d’equipaments comunitaris. En la primera columna apareixen els equipaments 
qualificats com a sistema en el vigent pla general d’ordenació urbana. En la segona 
columna apareixen les modificacions proposades respecte d’aquell, indicant els que 
es mantenen exactament igual, els que han modificat la superfície o els que es 
qualifiquen de nou en l’expedient de Modificació puntual en tràmit. 
 
En el seu conjunt, el sistema d’equipaments disminuiria lleugerament en superfície, 
en benefici del sistema d’espais lliures, degut principalment a la qualificació com a 
sistema d’espais lliures dels jardins de l’Apol·lo i de l’espai que actualment ocupa 
l’aparcament en superfície de l’Hospital (que passa a jardí urbà, tot mantenint l’ús 
d’aparcament soterrat).  En canvi, en la proposta apareixen una sèrie de petits 
espais aptes per a equipaments i dotacions de caràcter local, atenent al dèficit en 
aquesta matèria analitzat en els estudis previs informatius del Pla.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nom  (m2s)  Nom (m2s) 
Santa Anna 1.205,00  Santa Anna 0,00 
Sant Roc 1.209,00  Sant Roc (PA-2). Esportiu 2.324,00 
Hospital  10.769,00  Hospital 10.769,00 
Hospital-aparcament 4.026,00  Hospital-aparcament 0,00 
Hospital-UA3 860,00  Hospital-UA3 860,00 
Sant Josep 2.452,00  Sant Josep 1.871,00 
Antic Apol·lo 4.076,00  Antic Apol·lo 3.568,00 
La Sala  899,00  La Sala 899,00 
Resta illa La Sala 993,00  Resta illa La Sala (PA-5) 0,00 
Jardins de l’Apol·lo (UA17) 956,00  Jardins de l’Apol·lo (UA17) 0,00 
Museu Romàntic can Papiol 1.514,00  Museu Romàntic de can Papiol 1.514,00 
Rectoria 425,00  Rectoria 425,00 
Campanar Sant Antoni 86,00  Campanar Sant Antoni 86,00 
Església Sant Antoni 2.732,00  Església Sant Antoni 2.732,00 
Casa Santacana 256,00  Casa Santacana 256,00 
Castell de la Geltrú 627,00  Castell de la Geltrú 627,00 
Església de Sta. Maria de la Geltrú 856,00  Església de Sta. Maria de la Geltrú 856,00 
Total PGOU 33.941,00  Sant Roc (PA-2) 800,00 

   Ametller (PA-3) 723,00 
   Carrer dels Horts (PA-4) 600,00 
   AA-1 150,00 
   AA-2 175,00 
   TOTAL proposta PMU 29.235,00 

Quadre 3.  Sistema d'equipaments    
Font: elaboració pròpia     
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8. GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
 

8.1. Àrees d’oportunitat i projecte 
 

L’Avanç del Pla de millora urbana va proposar diverses àrees (amb un total de 14), 
denominades d’oportunitat i projecte, que han permès avaluar les possibilitats 
d’actuació concreta en els espais amb major marge d’acció.  Algunes d’aquestes 
àrees han estat considerades inviables o de molt difícil execució en els estudis 
posteriors, i han quedat suprimides en el present document.  
 
D’altres han estat reconvertides en polígons d’actuació o en actuacions aïllades o, 
simplement, han donat lloc a propostes de qualificació i regulació urbanística, o 
d’ordenació física específica. En aquest capítol es descriuen amb major detall les 
que requereixen acords amb els propietaris, ja sigui mitjançant l’aprovació de 
convenis urbanístics,  o bé a través de la gestió urbanística municipal.  

 
 
8.2. Polígons d’actuació urbanística 
 

El Pla de millora urbana introdueix set polígons d’actuació i dues actuacions aïllades 
en sòl urbà. En aquest capítol es descriuen els àmbits i es justifiquen els objectius, 
indicant les possibilitats d’ordenació de cada un d’ells, en funció de  les noves 
qualificacions urbanístiques i propostes del planejament urbanístic..  
 
 
Els polígons d’actuació urbanística delimitats són els següents: 
 
PA-1. Santa Anna 
Correspon als espais qualificats com a sistema d’equipaments (clau E) i com a 
àmbit específic de pla especial (clau AE) en el planejament general vigent.  El 
polígon se situa amb front al carrer Santa Anna i ofereix la possibilitat de situar un 
edifici destinat a habitatges dotacionals públics, que poden tancar les parets 
mitgeres i donar al carrer i als jardins interiors, accessibles des de la planta baixa, i 
un aparcament soterrat de dues plantes, amb capacitat per a unes 120 places. 
Aquest aparcament seria accessible mitjançant una rampa encarada al carrer de 
Sant Onofre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PA-2. Sant Roc 
Polígon situat a l’illa delimitada pels carrers Sant Magí-Sant Roc-de ca l’Escoda, una 
part de la qual té la qualificació de sistema d’equipaments (clau E). L’interior està 
actualment ocupat per un aparcament en planta baixa, accessible des de la 
parcel·la amb front al carrer Sant Roc.  La proposta consisteix en la creació d’una 
nova plaça pública en la confluència dels carrers Sant Roc i de ca l’Escoda, que 
permet situar amb facilitat i de forma integrada en el paisatge urbà un edifici 
d’equipaments de fins a planta baixa i quatre plantes, que tapa la paret mitgera 
veïna. L’interior de l’illa es destina a pistes esportives (a cel obert o cobertes), en 
una sola planta, mantenint l’aparcament actual en planta soterrani. L’edifici 
d’equipaments pot contenir altres instal·lacions esportives complementàries en 
planta baixa, com gimnàs o piscina coberta, i destinar la resta de plantes a usos 
culturals, administratius o assistencials. La plaça pública es tanca amb un petit 
edifici d’habitatges protegits, amb façana al carrer Sant Roc i a la pròpia plaça.  
 
PA-3. Ametller 
Correspon a una Unitat d’Actuació ja delimitada en el planejament general vigent 
(clau UA18), amb la indicació “Reparcel·lació segons paràmetres del plànol 7F de la 
sèrie C, i manteniment de la masia existent, o bé, enderrocant la masia, acumular el 
seu sostre amb major longitud de l’edificació en alineació de façana”. El Pla de 
millora urbà manté la ordenació proposada, entenent que la execució del sostre 
acumulat al carrer de l’Ametller en un petit bloc amb tres façanes (al carrer i als 
jardins interiors) comporta la cessió de la resta de la parcel·la (mantenint o no la 
masia, segons el projecte d’ordenació dels espais resultants). 
 
PA-4. Sant Magí 
El polígon d’actuació inclou dues parcel·les actualment ocupades per naus de 
magatzem o industrials. La proposta consisteix en acumular la edificabilitat 
residencial en una part del polígon (amb façana al carrer dels Horts) i destinar la 
resta a un edifici d’equipaments, d’ús cultural o assistencial. 
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PA-5. Sant Josep 
El polígon d’actuació delimita una part de la gran peça d’equipaments col·lectius 
prevista pel planejament general al carrer Sant Josep, entre els carrers de Joaquim 
Mir i de l’Ametller, una part de la qual correspon a l’edifici “La Sala”, de recent 
rehabilitació. La resta es troba actualment encara ocupada per quatre cases en 
filera, dues de les quals estan deshabitades i tapiades.  La proposta consisteix en 
destinar la totalitat del sòl a habitatges dotacionals públics en règim de lloguer. La 
capacitat aproximada és de 22 habitatges, xifra que pot variar en funció de l’abast 
dels serveis d’assistència a situar en la planta baixa i de la superfície dels 
habitatges. 
 
PA-6. Portal del Nin 
Correspon a l’illa situada entre els carrers de Sant Antoni, Montserrat, Sant Pere i la 
plaça Llarga, una part de la qual té la qualificació d’àmbit específic de pla especial 
(clau AE) i ha estat objecte d’un conveni urbanístic, que es manté, amb un 
aprofitament urbanístic que deriva del mateix. L’eixamplament del tram final del 
carrer de Sant Pere, fora de l’àmbit del Conveni,  permet reordenar els volums 
edificables. La casa Ignasi Font, edifici catalogat (referència A-22), actualment 
deshabitada, juntament amb el solar veí es recomana siguin destinats a ús hoteler, 
tot i que aquesta previsió no figura en el Conveni aprovat i demanaria un acord amb 
els propietaris. 

 
PA-7. La Pastera 
Aquest polígon d’actuació es refereix a l’illa situada entre els carrers de la Pastera, 
Llimonet i de les Soques, ocupada actualment per un magatzem. La concentració de 
l’edificabiltat corresponent a la zona d’Eixample (clau 4) en la part alta de la 
parcel·la, en un edifici que pot assolir planta baixa i cinc plantes pis, permetria  
obtenir un espai lliure per a la nova plaça pública, en un punt especialment 
necessitat de referències urbanes. 
 
 

 
8.3. Actuacions urbanístiques aïllades 
 

Corresponen a actuacions aïllades sense entitat suficient per a constituir polígon 
d’actuació. Es tracta de solars que es proposa qualificar, mitjançant la Modificació 
puntual corresponent, com a sistema d’equipaments públics i que poden ser 
adquirits per l’Ajuntament mitjançant acord o conveni urbanístic amb els propietaris, 
o a través de la gestió urbanística municipal, amb la corresponent contraprestació  

 
 
 
mitjançant permuta, trasllat d’aprofitament, delimitació de polígon d’actuació 
discontinu o compensació econòmica. 
 
Són les següents. 

 
AA-1.  Carrer del Palmerar 
Solar amb una edificació industrial sense activitat, amb façana als carrers del 
Palmerar i del Palmerar de Dalt, que es proposa destinar a equipaments públics 
(possibles uso: cívic, associatiu, assistencial) 
 
AA-2.  Carrer de la Muralla 
Nau industrial amb façana als carrers de la Unió i de la Muralla, que es proposa 
destinar a equipaments públics. Constitueix na de les últimes oportunitats per a 
situar espais per a equipaments de proximitat a la Geltrú, donant resposta a tot un 
ampli espectre  d’usos deficitaris (cívic, associatiu, assistencial, llar d’infants o 
cultural). 

 
 

8.4. Quantificació 
 
 El Quadre 4 presenta un resum de les superfícies que es poden destinar a zones i a 

sistemes en cada un dels polígons d’actuació i de les actuacions aïllades, amb les 
superfícies totals en cada cas. Aquestes superfícies corresponen a l’assaig 
d’ordenació avançat pel Pla de millora urbana, que pot ser òbviament modificat o 
ajustat pels corresponents projectes específica per a cada polígon, en funció de les 
demandes i condicions de la gestió urbanística en el moment de la signatura de 
convenis urbanístics o de l’execució dels sectors.  
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 A E F HD 1 3a 3a-hpo 4 TOTAL 

Polígon actuació PA-1     290 1.205         1.495 
Polígon actuació PA-2   3.124 559    136   3.819 
Polígon actuació PA-3   723    322    1.045 
Polígon actuació PA-4   600    344    944 
Polígon actuació PA-5 258   735      993 
Polígon actuació PA-6 132    1.293     1.425 
Polígon actuació PA-7    421     405 826 
Actuació aïllada AA-1   175        175 
Actuació aïllada AA-2   331             331 

TOTAL MODIFICAT 390 4.953 1.270 1.940 1.293 666 136 405 11.053 
          

Quadre 4.  Superfícies de zones i sistemes en els polígons d'actuació i actuacions aïllades 
Font: elaboració pròpia          

 
 

 
Els potencials totals, en termes de sostre edificable (diferenciant el sostre destinat a 
zones i el sostre destinat a sistemes), el nombre potencial d’habitatges (diferenciant 
els habitatges lliures i els que són objecte d’algun sistema de protecció pública, 
inclosos els dotacionals públics de lloguer) i la població potencial aplicant l’índex 
NMO de 3 hab/hbtge, apareixen en el Quadre 5.  Aquests potencials corresponen 
també a l’assaig d’ordenació que inclou el Pla de millora urbana i queden subjectes, 
a l’igual que les anteriors xifres de superfícies, a les especificacions dels projectes 
executius. 

 
 
 
  Superfície Sost.zones  Sost.sist. Hbtges.prot. Hbtges priv. Hbtges.tot. Població  

  (m2s) (m2st) (m2st) (hbtges) (hbtges) (hbtges) (hab) 
PA-1 Santa Anna 1.495 1.284   14   14 42 
PA-2 Sant Roc 3.819 408 4.724 4  4 12 
PA-3 Ametller 1.045 708   8 8 24 
PA-4 Sant Magí 944 585 1.800  6 6 18 
PA-5 Sant Josep 993  2.205 22  22 66 
PA-6 Portal del Nin 1.425 3.702   37 37 111 
PA-7 La Pastera 826 2.025     20 20 60 
 Total PA 10.547 8.712 8.729 40 71 111 333 
         
Quadre 5. Potencials urbanístics. Polígons d'actuació (PA) 
Font: elaboració pròpia       

 
 

 
 

 
 
El Quadre 6, finalment, aporta el resum de dades corresponents a usos previstos, 
índex d’edificabilitat bruta sectorials i ordre de prioritats (mitjançant assignació de 
l’execució de cada polígon al quadrienni corresponent de l’Agenda). No s’assigna 
quadrienni específic per a les tres actuacions aïllades.  

 
 
 
 
 

Sector Sup. total Usos Edif.bruta Quadrienni 

 (ha)  (m2st/m2s)  

PA-1 1.495 hbtges.dot-verd-aparcament 0,86 Primer 

PA-2 3.819 resid-equip-verd-aparcament 1,34 Tercer 

PA-3 1.045 residencial-equipament 0,68 Tercer 

PA-4 944 residencial-equipament 2,53 Segon 

PA-5 993 habitatges dotacionals 2,22 Primer 

PA-6 1.425 residencial 2,60 Primer 

PA-7 826 residencial-verd 2,45 Segon 

Total polígons 10.547,00    

     

Quadre 6. Agenda 

Font: elaboració pròpia 
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9.  AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
 

El Quadre que acompanya aquesta apartat no constitueix un pressupost, sinó únicament 
una avaluació de l’ordre de magnitud dels costos derivats de la execució dels polígons 
d’actuació proposats pel Pla de millora urbana, que requereixen la prèvia modificació de 
les qualificacions urbanístiques. 
 
Aquesta avaluació inclou els costos d’adquisició de sòl, quan és el cas, a partir d’una 
aproximació general als valors corresponents a sòls destinats a sistemes d’equipaments i 
espais lliures. S’entén que la xifra precisa haurà de calcular-se mitjançant un estudi detallat 
de cada sòl, en base a l’obtenció de les dades particulars, estat dels diferents elements, 
usos pormenoritzats i demés condicions rellevants a efectes de la valoració, i que el 
resultat final pot distanciar-se significativament del resultat d’aquesta aproximació general. 
 
La avaluació inclou també els costos d’urbanització i edificació de les distintes edificacions 
i espais. Aquest càlcul torna a ser aproximat, i ha estat fet en base als preus unitaris 
actualitzats per al municipi, segons un promig derivats de distintes fonts informatives i 
butlletins de la construcció. S’hi ha afegit el 29% corresponent a despeses industrials o de 
licitació. El resultat dona unes referències  que permeten avaluar globalment els costos. 
 
El Quadre assigna els costos a les entitats en principi actuants en cada cas, en tres grans 
grups (ajuntament, altres administracions o privats), el que permet també calcular la 
inversió mitjana anual en el període de setze anys estimat com el període d’execució del 
Pla. 
 
Resulta una inversió total de 27.977.675 euros, dels quals 6.449.877 euros correspondrien 
a l’ajuntament, 17.215.856 euros a altres administracions sectorials i 4.311.941 euros als 
particulars. El Quadre indica els mitjans de finançament possibles per a cada polígon 
d’actuació, derivats de la venda d’habitatges lliures o protegits, concessió d’aparcaments o 
d’altres, o bé les que són a càrrec d’inversions que no es poden finançar total o parcialment 
de resultes de l’execució del polígon i requereixen aportacions exteriors.  
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PLA DE MILLORA URBANA DEL NUCLI ANTIC 
VILANOVA I LA GELTRÚ     

Avaluació econòmica i financera   
 

 

  
 Concepte Superfícies   

Adquisició 
de sòl     

Urbanització 
/edificació     Total Total   Finançament   Q 

  Nom Sòl  Sostre Preu m2 Valor sòl Unitat Cost unitari 
Valor 
edific. 

Valor 
urbanit. Sòl+Edif+Urb Licitació Ajuntament  Adm.Territ. Particulars   

                

Polígons d'actuació urbanística 

                                

PA-1 Santa Anna                             

  
Adquisició sòl parcel.les 
exteriors 1.170   1.000 1.170.000 m²       1.170.000 1.509.300         

  
Adquisició sòl parcel.les 
interiors 325   400 130.000 m²       130.000 167.700         

  
Aparcament soterrat 50 
places   640     m² 350 224.000   224.000 288.960         

  Habitatges protegits   1.284     m² 600 770.400   770.400 993.816         

  
Jardins i lliures espais 
interiors 1.067       m² 75   80.025 80.025 103.232         

  Total PA-1       1.300.000     994.400 80.025 2.374.425 3.063.008 1.780.232 1.282.776 0 1 

                       

Concessió 
aparcament+venda 
habitatges protegits       

PA-2 Sant Roc                             

  
Adquisició sòl parcel.les 
exteriors 1.495  1.000 1.495.000 m²       1.495.000 1.928.550         

  
Adquisició sòl parcel.les 
interiors 2.324  400 929.600 m²       929.600 1.199.184         

  
Aparcament soterrat 2 
plantes, 240 places   4.648     m² 950 4.415.600   4.415.600 5.696.124         

  Edifici equipaments   2.400     m² 950 2.280.000   2.280.000 2.941.200         

  Pistes esportives   2.324     m² 150 348.600   348.600 449.694         

  Habitatges protegits   408     m² 600 244.800   244.800 315.792         

  Plaça pública 559      m² 100   55.900 55.900 72.111         

  TOTAL PA-2       2.424.600   2.750 7.289.000 55.900 9.769.500 12.602.655 3.199.845 9.402.810 0 3 

                        

Concessió 
aparcament+venda 
habitatges protegits       

PA-3 Ametller                             

  Adquisició sòl 723    
cessió 
sist m²       0 0         

  Rehabilitació masia 319 750       950 712.500   712.500 919.125         

  Habitatges lliures   660     m² 970 640.200   640.200 825.858         

  Jardins 404      m² 75   30.300 30.300 39.087         

  TOTAL PA-3       0     1.352.700 30.300 1.383.000 1.784.070 39.087 919.125 825.858 3 

                               

PA-4 Sant Magí                            

  Adquisició sòl 600    
cessió 
sist m²       0 0         

  Edifici equipaments   1.800     m² 950 1.710.000   1.710.000 2.205.900         
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  Habitatges lliures   585     m² 970 567.450   567.450 732.011         

  TOTAL PA-4       0     2.277.450 0 2.277.450 2.937.911 0 2.205.900 732.011 2 

                        
Venda habitatges 
lliures i aparcaments       

PA-5 Sant Josep                             

  Adquisició sòl 993  600 595.800 m²       595.800 768.582         

  Demolicions   780     m² 25 19.500   19.500 25.155         

  
Habitatges dotacionals 
públics   2.205     m² 600 1.323.000   1.323.000 1.706.670         

  TOTAL PA-5       595.800     1.342.500 0 1.938.300 2.500.407 768.582 1.731.825 0 1 

                        
Lloguer habitatges 
dotacionals públics       

PA-6 Portal del Nin                             

  Adquisició sòl 132    
cessió 
sist m²       0 0         

  Demolicions   90     m² 25 2.250   2.250 2.903         

  
Habitatges lliures, 
comercial, terciari, hoteler   3.702     m² 970 128.040   128.040 165.172         

  Espai públic viari 132      m² 150   19.800 19.800 25.542         

  TOTAL PA-6       0     130.290 19.800 150.090 193.616 0 0 193.616 1 

                        

Venda habitatges 
lliures i sostre 
com/terc/hoteler       

PA-7 La Pastera                             

  Adquisició sòl 319    
cessió 
sist m²       0 0         

  Demolicions   824     m² 25 20.600   20.600 26.574         

  Habitatges lliures   2.025     m² 970 1.964.250   1.964.250 2.533.883         

  Plaça pública 319      m² 120   38.280 38.280 49.381         

  TOTAL PA-7       0 m²   1.984.850 38.280 2.023.130 2.609.838 49.381 0 2.560.457 2 

                        
Venda habitatges 
lliures i aparcaments       

Actuacions urbanístiques aïllades 

                                

AA-1 Carrer del Palmerar                             

  Adquisició sòl 160   1.000 160.000 m²       160.000 206.400         

  Demolicions   160     m² 25 4.000   4.000 5.160         

  Edifici equipaments   480     m² 950 456.000   456.000 588.240         

  TOTAL AA-2       160.000     460.000 0 620.000 799.800 206.400 593.400 0 2 

                                

AA-2 Carrer de la Muralla                             

  Adquisició sòl 315   1.000 315.000 m²       315.000 406.350         

  Demolicions   315     m² 25 7.875   7.875 10.159         

  Edifici equipaments   873     m² 950 829.350   829.350 1.069.862         

  TOTAL AA-3       315.000     837.225 0 1.152.225 1.486.370 406.350 1.080.020 0 3 

                                
TOTAL 
GENERAL         4.795.400 0 2.750 16.668.415 224.305 21.688.120 27.977.675 6.449.877 17.215.856 4.311.941   
INVERSIÓ 
ANUAL                      1.748.605 403.117 1.075.991 269.496   

 


