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I.- ANTECEDENTS 
 
i.- Exposició de Motius i Normativa Vinculant 
 
Amb data 14 de Febrer de 2007 es va aprovar inicialment a l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 
Pla Especial d’ usos per establiments musicals i de restauració de pública concurrència casc antic 
i eixample central de Vilanova i la Geltrú.  
 
El Pla Especial va tenir com a prioritat primera, la intenció de compaginar les activitats de pública 
concurrència, es a dir recreatives i de lleure dels ciutadans/es, principalment en horaris nocturns 
(bars, bars musicals, discoteques, etc.), amb el descans i tranquil·litat dels veïns.  
 
Amb aquest replanteig s’han tingut  en compte les necessitats i peticions de veïns/es i de 
comerciants i s’ha volgut arribar a un punt d’entesa entre els dos sectors amb l’objectiu d’assolir la 
finalitat d’aquest Pla d’usos que es establir l’equilibri entre oci i descans. 
 
Aquest Pla es complementa amb la resta de normativa i ordenances de l’ Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú al respecte dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència i Mapa 
acústic de la ciutat (en redacció i aportat per l’ajuntament a modus informatiu), que venen a 
complementar l’articulat d’aquest Pla on en tot moment es fa referència a la seva consulta i 
compliment.  
 
Certament, és un dret de la ciutadania el gaudir de tranquil·litat i descans en els domicilis particulars 
i un deure de les diferents administracions el garantir aquest dret i aquesta qualitat de vida. 
 
Però no hem d´ oblidar que les administracions també han de vetllar per la creació d´ un teixit 
comercial i d´ oci per a tots els ciutadans/es, i entre aquesta, també s´ ha d´ incloure l´ oci nocturn 
(activitats recreatives, musicals i de restauració), sobre tot tenint en compte que es defensa per una 
ciutat com la nostra el  caràcter de ciutat complexa, en el sentit de ciutat amb convivència i 
compatibilització d’activitat i residència. 
 
En conseqüència, per tal d´ assegurar-ne la qualitat, la seguretat i la comoditat, i compaginar i fer 
compatibles els drets dels ciutadans/es a l´ oci i a la tranquil·litat, cal fer front al conflicte que es 
crea entre ambdós aspectes, i que actualment es fa patent en disfuncions com excessos en els nivells 
de so permesos, excessos en els aforaments dels locals, incompliments dels horaris de tancament de 
les activitats, activitats que s´ exerceixen amb llicència inadequada o sense llicència, aldarulls a la 
via pública, etc. 
 
Algunes vegades aquests problemes es creen a causa d´ un cert incivisme per part del ciutadà, altres 
pel sol fet d´ acumulació a la via púbica d´ un nombre important de persones als voltants de locals 
d´ oci, i altres vegades per deficiències en les instal·lacions o mala pràctica de l´ activitat per part 
del titular dins el seu local. 
 
Per tal motiu, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar l’Ordenança reguladora dels 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència, en vigor des del mes d’agost de 
2005, que desenvolupa més específicament aquest tipus d’activitats en l’interior dels seus locals 
(condicions tècniques, principalment) , i altres supòsits col·laterals concerts, com la relació client-
titular en les entrades / sortides del local (aspectes de vigilància, entre d’altres). 
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Per tot això, és voluntat d´ aquest Ajuntament continuar amb la implementació d´ actuacions i d´ 
altres formules que minimitzin aquesta problemàtica, dirigides en aquest cas a la regulació, des de 
un punt de vista urbanístic, de la localització, ubicació i distàncies entre activitats d´ aquest tipus 
especialment en la zona del casc antic i l´ eixample central de la nostra ciutat, que és on 
actualment hi ha una major concentració d´ activitats recreatives, musicals i de restauració, i on més 
s´ accentua la problemàtica suscitada abans apuntada. 
 
Així, l´ article 31 del vigent Pla General d´ Ordenació de Vilanova i la Geltrú, aprovat 
definitivament en data 29 de juny de 2001, i publicat el 2 d´ agost de 2001, estableix en el seu 
apartat 1r que l´ Ajuntament podrà promulgar un Pla Especial d´ Usos per adaptar-se a la legalitat 
vigent sectorial o bé per adequar les previsions d´ aquest Pla General. L´ aprovació de l´ esmenat 
Pla delimitarà automàticament els usos previstos pel Pla General, sense necessitat de tramitar-ne 
expressament cap modificació. 
 
En l´ apartat 2n del mateix article, s´ estableix que els Plans Parcials o Especials que desenvolupin 
el present Pla General, detallaran l´ abast de cadascun del usos permesos en cada sector, podent-se 
fer més estrictes les previsions a complir en la seva localització, raonant els criteris en que es 
recolza la decisió. I en sòl urbà, d´ acord amb l´ apartat 3r,  a través de la corresponent ordenança 
municipal podran fer-se mes restrictives o concretar-se en major grau les precisions d´ aquest Pla 
General en ordre a la localització i característiques del usos permesos. 
 
D´ altre banda, pel que fa concretament als usos recreatius (bars musicals, discoteques, sales de 
festa, sales de ball, casinos, bingos, ect.), l´ article 33.11 del PGO, en la seva actual redacció a 
resultes de la modificació puntual aprovada definitivament per la Comissió Territorial d´ Urbanisme 
de Barcelona en data 16 de març de 2005 (DOGC núm. 4435 de 27-07-2005), estableix 
expressament que l´ Ajuntament podrà redactar un Pla Especial per a la regulació de l´ ús recreatiu 
en tot el casc urbà en el que aquest ús sigui admès. 
 
ii.- Estat actual  
 
Aquest text pretén explicar l’estat actual de la zona del Casc Antic i l´ Eixample central de la nostra 
ciutat. Fet que ens permet establir una base sòlida per a realitzar un Pla Especial en aquest àmbit 
amb l´ objectiu de poder protegir espais que pertanyen al nostre patrimoni cultural, establint un 
equilibri entre la promoció econòmica de la ciutat i el descans i la qualitat de vida dels ciutadans/es. 
 
L´ Anàlisi de l´ escenari comercial de Vilanova Vella elaborat com a informe intern per la 
Regidoria de Promoció Econòmica  de l´ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ens dona un estudi de 
la concentració dels usos segons els carrers arribant a la conclusió que: 
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A partir d´ aquest estudi es corrobora la gran necessitat de dinamització d´ aquesta zona, l´ objectiu 
d´ aquest Pla és que creixi de manera sostenible aprofitant aquesta possibilitat en les infrastructures 
actuals. 
 
El punt de partida de l´ anàlisi de la situació actual del àmbit que estableix aquest Pla Especial es 
veu reflectit al Plànol 1.0 Anàlisi Estat Actual. 
 
En aquest plànol s´ ha volgut tenir en compte una sèrie de paràmetres que estudiats en conjunt ens 
fan arribar a la zonificació de l´ àrea, tenint en compte als ciutadans/es, les necessitats de Vilanova i 
la Geltrú com a ciutat i els comerciants i restauradors actuals i futurs. 
 
Els paràmetres d´ estudi inclosos al Plànol 1.0 Anàlisi Estat Actual són:  
 

 Perímetre àmbit del Pla Especial 
 Edificis susceptibles: esglésies, hospitals, edificis esportius, edificis educatius, Interès 

històric. 
 Peatonalització de carrers: actual, en procés, prevista i estudi. 
 Activitats  establertes a la zona definides per tipus: 

 Bar – Restaurant  
 Bar – Musical  
 Cafè concert i cafè teatre/ Discoteca/ Sala de Festa/ Sala de ball 

 Pàrkings públics en funcionament a l´ actualitat 
 
Per tal de conèixer amb més detall les molèsties que viuen els veïns de l´ àmbit analitzat s´ adjunta 
un estudi gràfic de les incidències denunciades, d´ aquesta forma es pot conèixer quin és l´ estat real 
del ciutadans/es i quines són les seves molèsties.  

• Un 70% dels carrers (33 sobre 47) tenen més del 50% dels locals amb un 
ús exclusiu privat (habitatge o aparcament privat). 354 dels 1267 analitzats 
són aparcaments privats que es podrien reconvertir a local amb activitat 
econòmica, si existissin les condicions adequades. 

• Un 66% dels carrers tenen menys del 20% dels locals amb activitat 
econòmica. L’activitat comercial queda suficientment representada només en 
un 17% dels carrers. 

• L’oferta econòmica i comercial queda concentrada en pocs carrers. A més a 
més, aquests carrers són fronterers de la zona estudiada (Aigua, Pare Garí, Pl. 
Llarga, St. Gervasi, Pl. Casernes).  

• Només el 6% dels carrers analitzats presenten un entorn afavoridor per 
l’activitat comercial. 
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ACTIVITATS D´ OCI I RESTAURACIÓ Total : 26 denúncies 

     
CAUSES DE  LES DENÚNCIES NÚMERO DE DENÚNCIES   

 SOROLL 16   
 INCOMPLIMENT HORARI 5   
 AC / EXTRACTOR 5   
 LLUM ESCALA 1   
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Per altra banda, en aquest Pla s’ ha tingut en compte la densitat d’establiments musicals i de 
restauració per tal d´ arribar a les conclusions adequades que s´ han reflectit al plànol 2.0 
Zonificació de Preferència.  
En el plànol 2.0 Zonificació de Preferència  s´ han grafiat: 
 

 Perímetre àmbit del Pla Especial 
 Edificis susceptibles: esglésies, hospitals, edificis esportius, edificis educatius, Interès 

històric. 
 Activitats  establertes a la zona definides per tipus: 

 Bar – Restaurant  
 Bar – Musical  
 Cafè concert i cafè teatre/ Discoteca/ Sala de Festa/ Sala de ball 

 
 Pàrkings públics en funcionament a l´ actualitat 
 Densitat d’ establiments musicals i de restauració 

 
 
 
Les mesures acústiques que es van realitzar per ordre de l´ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb 
l´ objectiu de formalitzar el mapa de capacitat acústica de la ciutat s’ han pres com a antecedents de 
l’ estat de la zona exclusivament a títol informatiu  i per tal de donar informació afegida a aquest 
punt d’ estat actual.  
A continuació, s´ adjunta l´ estudi gràfic de les preses mesurades in situ de llarga durada, acotades a 
aquesta zona: 
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Mesures en cap de setmana:  
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Mesures de Dia Laborable: 
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La determinació final de les zones de les preferència d’ usos s’ han establert en funció als diferents 
paràmetres abans comentats, com ara, la densitat d’ establiments musicals i de restauració, 
l’amplada de les vies,  el trànsit de persones i/o vehicles, pàrkings públics, etc. 
 
Serà  a partir d´ aquest dos plànols i de la seva interpretació que arribarem al Plànol 3.0 Zonificació 
d´ usos a efectes de la implantació del Pla Especial on establirem les zones de preferència on es 
permetran, en funció de les seves característiques urbanístiques i estat actual, obrir i regular els usos 
per establiments musicals i de restauració de pública concurrència. 
 
iii.- Conclusions del Pla Especial d’ usos per establiments musicals i de restauració de pública 
concurrència casc antic i eixample central de Vilanova i la Geltrú. 
 
El Pla Especial d´ usos treballat te com a finalitat l´ equilibri entre el descans dels veïns i la 
promoció econòmica de l´ àmbit territorial definit. 
 
Per arribar a aquest equilibri s´ han analitzat en conjunt les característiques actuals de la zona 
(Plànol 1.0), l´ estat  de la mateixa (Plànol 2.0) tal i com es detalla al punt  Estat Actual d´ aquest 
Pla i les indicacions especifiques fetes per les diferents regidories de l´ Ajuntament de Vilanova i al 
Geltrú implicades en la redacció d´ aquest Pla Especial. 
 
En el moment de l’ aprovació inicial d’ aquest Pla es va obrir el terme de presentació d’ al·legacions 
al mateix per tal de donar veu a les associacions de veïns, establiments musicals i de restauració, i 
en definitiva als ciutadans/es de Vilanova i la Geltrú que volguessin donar el seu punt de vista al 
respecte. 
 
Ha estat a partir d’ aquestes aportacions que s´ ha arribat a la conclusió des de l’ Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de reflectir en aquest Pla algunes de les determinacions indicades a les 
mateixes en forma de conclusions del Pla primigeni presentat el 14 de febrer de 2007. 
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A partir de l´ anàlisi complert de tots el paràmetres anteriorment comentats, s´ arriben a les 
següents: 
 

1. Zonificació a efectes d´ aplicació de la normativa d´ aquest Pla Especial per nivell de 
preferència, en funció dels tipus d´ establiments que es poden obrir. (Plànol 3.0) 

 
2. Ampliació de les zones peatonals existents. (Plànol 1.0) 

 
3. Necessitat de promoure per part de l´ Ajuntament campanyes de sensibilització ciutadana 

envers al soroll al carrer, incloent consells i directives del comportament dels ciutadans/es 
en via publica, en horari nocturn i en celebracions i manifestacions públiques. 

 
En tot cas, aquestes mesures establertes als plànols annexos (1.0, 2.0 i 3.0) queden a disposició de l´ 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a que realitzi  la seva actualització periòdica donant així a la 
ciutat un Pla Especial sempre adequat al moment actual. 
 
DETALL DE LES CONCLUSIONS: 
 
U1. Zones de Preferència  : Definides al article 7 d´ aquest Pla Especial. 
 
S´ estableixen 3 zones de preferència  en funció dels paràmetres abans descrits: 
 
a) Zones de preferència primera (A) : definides a partir de la morfologia urbanística (edificis 
educatius, esglésies, hospitals..) i de la alta densitat d’ establiments musicals i de restauració. 
 
b) Zones de preferència segona (B) : en aquesta zona s´ han integrat les àrees de densitat 
d’establiments musicals i de restauració baixa i moderada ja que s´ ha tingut en compte els 
paràmetres ja definits anteriorment (amplada de carrers, pàrkings de la zona, ...). Per aquesta raó s´ 
han restringit les activitats permeses a la zona de preferència  segona per tal de assegurar un descans 
i una bona qualitat de vida als veïns de la zona afectada. 
 
c) Zones de preferència  especial (ZPE) : com a zones preferència especial s´ han d´ entendre zones 
on l´ Ajuntament a de prendre mesures especifiques per tal de controlar i modificar les activitats 
actuals. L´ elevat número de activitats, fan que determinades zones del plànol requereixin una 
intervenció de l´ Ajuntament, per tal que en un futur, aquestes zones puguin passar a 
considerar- se zones de preferència segona (B). 
 
U2. Ampliació de les zones peatonals existents. (Plànol 1.0) 
 
Al Plànol 1.0 Anàlisi Estat Actual, s´ han grafiat les zones de carrers amb peatonalització: actual, 
en procés, prevista i estudi. 
 
Serà  a patir d´ aquesta informació i de la donada pel Departament del Serveis Tècnics de l´ 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com s´ arribarà a concloure les zones vials tallades al tràfic en 
franges horàries determinades tal i com especifica el Capítol V. Prohibició  de circulació de 
vehicles en intervals horaris per zones, en el seu Article 20. Determinació de les zones de vianants 
en franges horàries d´ aquest mateix Pla. 
 
Aquestes limitacions vindran donades per Ordenança de l´ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d´ 
aquesta manera es facilitarà l´ actualització de les mateixes.  
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U3. Necessitat de promoure per part de l´ Ajuntament campanyes de sensibilització ciutadana envers 
al soroll al carrer, incloent consells i directives del comportament dels ciutadans/es en via publica, 
en horari nocturn i en celebracions i manifestacions públiques. 
 
De la mateixa manera que els propietaris de les activitats tenen una responsabilitat envers als seus 
clients i al soroll que emeten, s´ entén que els ciutadans/es també han de respectar les normes de 
convivència establertes, i es per això, que des de l ´  Ajuntament es promouran campanyes per tal d´ 
informar als ciutadans/es dels seus drets i deures envers al soroll als carrers de la nostra ciutat. En 
l’actualitat  s’està promovent determinades actuacions com la implantació d’agents de silenci.  
 
 
iv.- Administració competent per a l’aprovació definitiva d’aquest Pla d’Usos. 
 
La resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 7 de novembre de 2005 
reconeix a aquest Ajuntament la competència per a l’aprovació definitiva dels plans urbanístics 
derivats a què fa referència l’art. 79.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme que es promoguin 
d’acord amb les determinacions del programa d’actuació del Pla General d’Ordenació Urbana 
d’aquest municipi. 
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II.- PLA ESPECIAL D´ USOS PER ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ 

DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL CASC ANTIC I EIXAMPLE CENTRAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

  
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
 
Àmbit d´ aplicació  
L´ àmbit físic d´ aplicació del Pla especial per a la regulació dels usos referits a les activitats i 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència és l´ àmbit interior compres dins del 
perímetre definit per la Rambla Salvador Samà, les Rambles Josep Antoni Vidal i Josep Tomàs 
Ventosa i el carrer de la Unió, i les finques confrontats amb els carrers Correu, de la Salut, de 
Sitges, de la Creu, de Santa Gertrudis, de Barcelona, de la Pastera, de l´ Hospital, de Sant Magí, de 
les Tires i de Santa Anna, incloent les zones de Casc Antic (Clau 1), Rambla Principal (Clau 2), 
Àrea Central (Clau 3) , Eixample (Clau 4), Comercial (Clau 6) i de Qualificació Completada (Clau 
7). 
S’ exclouen les activitats complementaries musicals i de restauració que es desenvolupin en 
equipaments públics o establiments socials, culturals o docents. 
 
 
Article 2 
 
Determinacions del Pla especial 
2.0. L´ objecte d´ aquest Pla Especial d’ usos per establiments musicals i de restauració de pública 
concurrència casc antic i eixample central de Vilanova i la Geltrú és regular les condicions 
urbanístiques d´ ubicació i emplaçament de les implantacions i/o ampliacions dels establiments 
musicals i de restauració de pública concurrència a l´ àmbit  definit a l´ article anterior. 
 
2.1. El Pla Especial d’ usos per establiments musicals i de restauració de pública concurrència 
casc antic i eixample central de Vilanova i la Geltrú regula els usos del sòl derivats de les activitats 
dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència, en desenvolupament de la 
regulació del règim d´ usos establert a les Normes Urbanístiques del P.G.O. (Pla General d´ 
Ordenació de Vilanova i la Geltrú de Març 2005) , i de les categories establertes en l´ Ordenança 
Reguladora dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència de Vilanova i la 
Geltrú (aprovada el dia 11 de juliol 2005), o norma que la substitueixi. 
 
2.2. El Pla Especial d’ usos per establiments musicals i de restauració de pública concurrència 
casc antic i eixample central de Vilanova i la Geltrú. té la seva habilitació legal en l´ article 68.5 de 
la Llei d´ urbanisme de Catalunya, l´ article 31 apartat 1, 2 i 3 del PGO (29 juny 2001), l´ article 
33.11 del mateix PGO i l´ Ordenança Reguladora dels establiments musicals i de restauració de 
concurrència pública de Vilanova i la Geltrú (aprovada el dia 11 de juliol 2005). 
 
2.3. Regula de forma específica la relació entre les diverses classes d´ establiments  i  l´ objecte de 
llur activitat i les condicions urbanístiques d´ emplaçament. 
 
2.4. S´ estableixen els següents paràmetres reguladors: 
- Les classes d´ establiment (en funció de les seves activitats, objecte de regulació en el Pla 
Especial d’ usos per establiments musicals i de restauració de pública concurrència casc antic i 
eixample central de Vilanova i la Geltrú.). 
-  La definició de zones territorials en funció de la seva trama urbana. 
 
 



PLA ESPECIAL D’ USOS PER ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA CASC 
ANTIC I EIXAMPLE CENTRAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

AJUNTAMENT  DE VILANOVA I LA GELTRÚ  16 de 26 
 

 
 
-  La definició de zones en base a l´ espai públic o privat d´ ús públic al qual donen front les finques 
on s´ ubiquen els establiments, que tenen com a criteri bàsic les amplades de vials i places, així com 
el seu grau d´ accessibilitat. 
-  La delimitació de zones de tractament específic. 
-  Les distàncies entre diferents establiments musicals i de restauració de concurrència pública. 
- Les distàncies entre alguns d´ aquests establiments (segons la classificació d´ establiments 
establerta en l´ article 4) amb els recintes, locals i/o edificis destinats a determinats usos d´ especial 
protecció que es refereixen a certs tipus d´ equipaments.  
- L´ establiment del paràmetre de densitat d´ establiments musicals i de restauració de concurrència 
pública en àmbits  determinats. 
- Regulació especial de l´ emplaçament del local en l´ edifici, que es refereix a determinats casos de 
prohibició d´ ubicació en altres plantes que no siguin la planta baixa i en contigüitat amb habitatges 
tant en el propi edifici com en els col lindants.  
- La densitat d’ establiments musicals i de restauració. 
 
Article 3 
 
Normativa de referència 
Atès que l’ objecte del Pla especial és regular la relació entre l’ establiment i el seu emplaçament es 
de la perspectiva urbanística, mitjançant els paràmetres definits en l’article anterior, les 
determinacions del mateix s’han de referir en la seva aplicació i interpretació a la normativa vigent 
en relació a les activitats contemplades, tant les de rang estatal, autonòmic com local segons les 
matèries de competència, en especial la Llei 10/90, de 15 de Juny, sobre policia de l’ espectacle, les 
activitats recreatives i els establiments públics, el Decret 239/1999 de 31 d’agost pel que s’aprova el 
catàleg dels espectacles, activitats recreatives i establiments públics sotmesos a la Llei anterior. 
En especial a nivell municipal, seran d’aplicació les determinacions de la normativa i 
especificacions del Pla General d ´ Ordenació i les seves modificacions; l’ Ordenança Reguladora 
dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència de Vilanova i la Geltrú 
(aprovada el dia 11 de juliol 2005) o norma que la substitueixi. 
 
CAPÍTOL I 
  
CLASSES D’ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA OBJECTE DE 
REGULACIÓ 
 
Article 4 
 
Classificació dels establiments  musicals i de restauració de pública concurrència. 
Els establiments objecte de regulació en aquest Pla especial, en funció de les activitats que s’hi 
ubiquen, es classifiquen en dos classes subdividides cadascuna d’elles en subclasses.  
Els codis d’identificació de cadascuna d’aquestes categories es corresponen als que figuren en  l’ 
Ordenança Reguladora dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
1. Activitats Musicals 
 

1. Bar Musical 
2. Discoteca 
3. Sala de Ball 
4. Sala de festes amb espectacle 
5. Cafè teatre i cafè concert 
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2. Activitats de restauració 
 

6. Restaurant 
7. Bar 
8. Restaurant Bar 

 
 
Article 5.  
 
Activitats complementaries i activitats múltiples 

1. Als efectes d’aquest Pla Especial d’ usos per establiments musicals i de restauració de 
pública concurrència casc antic i eixample central de Vilanova i la Geltrú., s’entén com 
activitats complementàries les de restauració o d’ambientació musical que s’ubiquin dins de 
l’àmbit dels establiments culturals, docents, esportius, d’exhibició, encara que no estiguin 
qualificats urbanísticament com equipaments, i dins dels recintes hotelers. En les activitats 
complementàries no seran d’aplicació les determinacions que sobre condicions 
d’emplaçament estableix aquest Pla especial. Per poder-se acollir a aquesta excepció, l’accés 
principal i habitual del  públic a l’activitat complementària no es podrà realitzar únicament 
des de la via pública ( no tenen aquesta consideració les sortides d’emergència ni les de 
servei).  

 
2. Les activitats definides en aquest Pla Especial d’ usos per establiments musicals i de 

restauració de pública concurrència casc antic i eixample central de Vilanova i la Geltrú 
que es desenvolupin de forma conjunta en un mateix establiment, a efectes d’aquest Pla 
especial es consideren activitats múltiples. S’entén que una d’aquestes serà l’activitat 
principal y que es correspondrà amb la que suposi major perillositat i/o molèstia. Les 
condicions i limitacions que s’hauran d’imposar a l’establiment seran les que corresponguin 
a la seva activitat més restrictiva.  

 
 
Article 6 
 
Altres tipus d’ establiments sotmesos a aquest Pla especial 
Els establiments comercials on es desenvolupin, a més, activitats de degustació d´ aliments i/o 
begudes de forma habitual i no esporàdica, així com d´ altres similars (cafeteries, gelateries, venda 
de pa i/o pastisseria amb degustació, ect.) es classificaran com a activitats del tipus 7 (Bar) als 
efectes de l´ atorgament de la llicència municipal corresponent segons Ordenança Reguladora dels 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència de Vilanova i la Geltrú. 
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CAPÍTOL II 
 
DIVISIÓ DEL CASC ANTIC I EIXAMPLE CENTRAL EN ZONES TERRITORIALS A 
EFECTES D´ APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D´ AQUEST PLA ESPECIAL. 
 
Article 7 
 
Tipus i definició de zones 
En l’àmbit territorial del casc antic i eixample central i als efectes de regular les condicions 
d’emplaçament i localització dels establiments musicals i de restauració de concurrència pública 
objecte d’aquest Pla Especial, s’estableix una divisió en tres zones territorials, una d’elles 
considerada com a zona de tractament especial, i dues zones de tractament general. S´ adjunta 
Plànol 3.0 amb les zones grafiades. 
 
7.1. En funció dels criteris establerts  les zones es classifiquen en: 
a) Zones de preferència primera (A) 
Es defineixen com a zones de  preferència primera aquelles que estiguin d’acord amb la 
determinació ALTA de la densitat d’ establiments musicals i de restauració, per densitats dels 
mateixos o per anàlisis de la resta de criteris definits a l’ article 2.4 d’aquest Pla Especial. 
 
Es poden incloure en les zones preferència  primera les àrees i els usos següents o similars: 
1. Àrees amb predomini de sòl d’ús 
residencial on al rang de la immissió 
mesurada li corresponen els objectius de 
qualitat de la zona de sensibilitat acústica alta. 
2. Patis interiors d’illa no afectats pel trànsit. 
3. Àrees sanitàries. 
4. Espais d’interès natural. 
5. Centres docents. 

6. Hospitals. 
7. Geriàtrics. 
8. Centres de dia. 
9. Guarderies. 
10. Biblioteques. 
11. Auditoris. 
12. Museus. 
13. Teatres. 

 
b) Zones de preferència  segona (B). 
El plànol defineix com a zones preferència segona aquelles que estiguin d’acord amb la 
determinació BAIXA de la densitat d’ establiments musicals i de restauració, per densitats dels 
mateixos o per anàlisis de la resta de criteris definits a l’ article 2.4 d’aquest Pla Especial. 
 
Es poden incloure en les zones de preferència segona les àrees i els usos següents i similars: 
1. Àrees amb predomini de sòl d’ús residencial on al rang de la immissió mesurada li corresponguin 
els objectius de qualitat de la zona de sensibilitat acústica moderada. 
2. Les infraestructures de transport existents seran zones de preferència segona quan el seu rang 
d’immissió acústica mesurada no sobrepassi els valors d’una zona de sensibilitat moderada 
3. Àrees on conviuen residències i activitats. 
4. Àrees on hi ha baixa densitat activitats recreatives i espectacles. 
5. Sector terciari no classificat com a zones de  preferència primera. 
 
c) Zones de preferència especial (ZPE). 
El plànol defineix com  a zones de preferència especial aquelles àrees en què es produeixi una 
ELEVADA densitat d’ establiments musicals i de restauració, per densitats dels mateixos o per 
anàlisis de la resta de criteris definits a l’ article 2.4 d’aquest Pla Especial. 
  
Es poden incloure en aquesta zona les àrees següents i similars: 
1. Àmbits d’ús intensiu d’ establiments musicals i de restauració. 
2. Àmbits d’ús intensiu de trànsit rodat. 
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7.2. Per a cadascuna d’ aquestes classes de zones territorials regeixen unes determinades condicions 
d’emplaçament.  
 
7.3. Les zones territorials, definides als efectes d’aplicació de la normativa d’emplaçaments, i que 
figuren grafiades en el plànol adjunt són: 
 
a) Zones de preferència primera (A) (Verd) 
Plaça Soler i Carbonell, Plaça d´ Enric Cristòfol Ricart, Vorera Nord Carrer de l´ Havana, Tram 
Sud, Nord i Centre Rambla Principal, Carrer de Tetuan, Tram Nord Carrer Llibertat, Trams Carrer 
del Correu, Tram Central Carrer del Col.legi, Tram Sud i Nord Carrer dels ecolapis, Plaça de la 
Vila, Carrer de la Fruita, Carrer de Sant Gervasi, Tram Est Carrer de Miguel de Cervantes, Carrer 
de Santa Eulàlia, Tram Sud Carrer de Caputxins, Tram Oest del Carrer de la Mercè, Tram Est del 
Carrer del Jardí, Tram Est del Carrer del Teatre, Plaça de les Neus, església de Sant Antoni, Plaça 
de Sant Antoni, Carrer de la Bomba, Carrer de Mossèn Cots, Plaça de l´ Arxiprest Llorenç Garriga, 
Tram Oest Carrer de la Esglèsia, Tram Est Carrer del Fossar Vell, Tram Sud Carrer de Josep Anton 
Marquès, Plaça de la Diputació, Tram Est del Carrer Major, Carrer de les Premses, Tram Est Carrer 
de Joaquim Mir, Tram Nord Carrer de Sant Josep, Carrer de l´ Hospital, Tram Nord Carrer dels 
Horts, Tram Nord Carrer de Sant Magí, Plaça de la Assumpció, Carrer de la Rectoria, Tram nord 
del Carrer dels Terrissaires, Carrer de Mossèn Narcís Font, Carrer dels Arengaders,  Plaça de Font i 
Gumà, Castell de la Geltrú, Arquebisbe Armanyà, Tram Est Carrer del Pont, Tram Central 
Avinguda Francesc Macià, Tram central Rambla Principal, Tram Oest Carrer del Col·legi, Tram 
Central del Carrer de la Mercè, Tram Oest Carrer de Sant Pere, Tram Nord Carrer de Sant Gervasi, 
Tram Oest Carrer de Sant Pau, Tram Oest Carrer de Sant Joan. 
 
b) Zones de preferència segona (B) (Groc) 
Pel seu caràcter moderat s´ entén que pertanyen a aquesta zona tots aquells carrers no inclosos en la 
resta de descripcions. Remetre´s a l´ Article 8.1 d´ aquest Pla Especial. 
 
c) Zones de preferència especial (ZPE) (Lila) 
Vorera Sud Carrer de l´ Havana, Vorera Oest del Tram Sud Rambla Principal, Carrer de Cuba, 
Carrer del Codonyà,  Plaça de Soler i Gustems, Carrer de la Providencia, Tram Nord del Carrer del 
Almirall Colom, Plaça de les Cols, Carrer Mercaders, Tram Nord Carrer santa madrona, Vorera 
Oest Carrer del Comerç, Tram Oest Carrer de Sitges, Carrer de Josep Mascarò, Carrer de les 
Roques, Plaça dels Lledoners, Tram Oest Carrer de la Muralla, Tram Oest Carrer Bonaire, Plaça del 
Sagrat Cor, Carrer de la Argenteria, Pujada del Cinto, Tram Nord Carrer de la Unió, Carrer de 
Salvador Raldiris, Plaça de la Peixateria, Plaça de la Pou, Tram Est Carrer del Palmerar de Boix, 
Tram Est Carrer del Palmerar, Tram Sud Carrer de Josep Freixes, Carrer de Santa Magdalena, Tram 
Central Carrer de Barcelona. 
 
7.4. Per tal de definir la zona a la que pertany el local respecte a la seva accessibilitat, es tindrà en 
compte la façana i possible accés al local que estigui compresa dins la zona de preferència més 
restrictiva. 
 
7.5. Quan un establiment ultrapassi, per causa de qualsevol emissor acústic, el nivell de so màxim 
admissible, i independentment de les altres mesures que procedeixin, podrà exigir-se al seu titular la 
instal·lació de limitadors de volum automàtics i calibrables, els quals hauran d'estar homologats i 
ésser susceptibles de precinte. 
 
ULimitació del soroll al carrer en funció del tipus de zona U: segons estableix la normativa vigent en 
matèria de soroll 
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Article 8 
 
Divisió en zones 
8.1. Per a la delimitació de zones i en cas de discrepància entre la documentació gràfica i l’escrita 
s’estarà al que es defineix en la documentació gràfica i, en tot cas, la interpretació serà sempre la 
més restrictiva pel que fa a la implantació d’usos que puguin provocar impactes urbanístics i 
molèsties. 
 
8.2. En el cas que un local o finca per a la qual se sol·liciti llicència confronti amb dos espais 
públics que pertanyin a diferents zones de preferència, i es prevegi accés públic per ambdues, el 
local s’adscriurà a aquella zona que suposi una major restricció d’implantació de les activitats 
regulades en aquest pla especial. 
 
CAPÍTOL III 
 
REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT 
 
USecció primera: Regulació de les condicions d’emplaçament de les activitats segons zones 
territorials 
 
Article 9 
 
Condicions d’emplaçament i distàncies entre establiments 
La possibilitat d’emplaçament de les activitats en cadascuna de les zones definides en el capítol II, 
estarà determinada per la distància del recorregut lineal entre els establiments de concurrència 
pública, d’acord amb la categoria dels mateixos, i segons s’estableix en el quadre annex.  
En el cas especial de les Zones de preferència especial (ZPE) queda prohibida la instal·lació de 
qualsevol activitat contemplada en aquest Pla fins que l´ Ajuntament hagi ho determini 
 

Establiment  
                          Zona ZPE Zona A Zona B 

Bar Musical X X X 
Discoteca X X X 

Sala de Ball X X X 
Sala de festes amb 

espectacle X X X 

Cafè teatre i cafè 
concert X X X 

Restaurant X Sense limitació Sense limitació 
Sense limitació  

carrers 
 d’  amplada >6m  

Bar (*) X 
100m  

Carrers 
 d’  amplada <6m  
per garantir que l’ 

activat es realitzarà al 
interior del local 

Sense limitació 

Restaurant / Bar X Sense limitació Sense limitació 
 
(X) Prohibit.   
(*) Excepte locals comercials amb degustació en horari comercial. 
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TArticle 10T 

  
Informes adjunts a la petició de llicència 
Es presentaran els informes i requisits que es demana a la Ordenança Reguladora dels establiments 
musicals i de restauració de concurrència pública de Vilanova i la Geltrú. I de la mateixa manera les 
peticions de llicència d’ acord amb l’ Ordenança Reguladora dels establiments musicals i de 
restauració de concurrència pública de Vilanova i la Geltrú hauran d´ adjuntar un compromís de 
control de l´ exterior del local on el propietari es farà responsable de la vigilància i control d’ accés 
envers el  comportament cívic dels seus clients d’acord amb el que s’estableix amb l’esmenada 
ordenança. 
   
Article 11 
 
Mesura de les distàncies 
La possibilitat d’emplaçament de les activitats en cadascuna de les zones de preferència  definides 
en l’article 7 d’aquest Pla Especial d’ usos per establiments musicals i de restauració de pública 
concurrència casc antic i eixample central de Vilanova i la Geltrú, estarà determinada per criteris 
de distància entre els establiments musicals i de restauració de concurrència pública segons la 
categoria d’aquests, com s’estableix en el present capítol i d’acord amb els següents paràmetres: 
 
1. Per mesurar les distàncies mínimes per als establiments regulats en aquest Pla Especial, entre si o 
entre aquestes i altres establiments, es calcularà mesurant la línia recta imaginaria que va des de les 
portes d’accés principal d’un i altre establiment, sense tenir en compte l’alçada de les edificacions. 
A aquests efectes, es tindran en consideració i computaran els establiments i els usos protegits que 
s’ubiquen fora de l’ àmbit d’ aquest Pla. 
 
Article 12 
 
Prohibició d´ establiments musicals i de restauració de pública concurrència 
Amb caràcter general en el front de vials i espais públics de menys de 4 metres d’amplada no 
s’autoritza la nova ubicació de cap establiment musical i de restauració de pública concurrència. 
 
 
Article 13 
 
Determinació d’usos admesos, prohibits i condicionats en les zones territorials. 
Descripció dels colors de les zones definides en el plànol annex. 
 
13.1. Zona de preferència primera (A) (Verd) 
13.1.a) Usos admesos:  
1.1. Restaurant 
1.2. Bar 
1.3. Restaurant / Bar 
 
13.1.b) Usos prohibits:  
1.1. Bar Musical 
1.2. Discoteca 
1.3. Sala de Ball 
1.4. Sala de festa amb espectacle 
1.5. Cafè teatre i cafè concert  
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13.2. Zona de Preferència segona (B) (Groc) 
13.2.a) Usos admesos:  
1.1.  Restaurant 
1.2. Bar 
1.3. Restaurant / Bar 
 
13.2.b) Usos prohibits:  
1.1. Bar Musical 
1.2. Discoteca 
1.3. Sala de Ball 
1.4. Sala de festa amb espectacle 
1.5. Cafè teatre i cafè concert 
 
 
13.4. Zona de Preferència  Especial ZPE  (Lila) 
13.3.a) Usos admesos:  

Al tractar- se de una Zona preferència especial no s´ admetrà cap activitat nova regulada per 
aquest Pla Especial fins que l´ Ajuntament determini que la zona ja està controlada.  
 
13.3. b) Usos prohibits 
1.1.  Restaurant 
1.2. Bar 
1.3. Restaurant / Bar 
1.4. Cafè teatre i cafè concert  
1.5. Bar Musical 
1.6. Discoteca 
1.7. Sala de Ball 
1.8. Sala de festa amb espectacle 
 
 
USecció segona: Regulació de les condicions d’emplaçament de les activitats segons la situació en 
relació a l’edifici 
 
Article 14 
 
Situació en relació a l’illa 
En relació a les condicions d’emplaçament i al quadre resum inclòs al article 9 d’ aquest Pla 
especial, es veu la necessitat del manteniment de la parcel·lació existent, es prohibeix explícitament 
l’agrupació de parcel·les existents en el moment de l’entrada en vigor del Pla especial, com a 
conseqüència del funcionament de les activitats i establiments que es vulguin implantar. 
 
Només s’admet la implantació d’una activitat en locals en planta baixa en finques o parcel·les 
diferents quan la connexió entre elles no suposi més intervenció a les mitgeres que l’obertura dels 
passos de dimensió mínima necessaris per al funcionament de l’activitat. 
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Article 15 
 
Situació en relació a l’edifici. 
En el cas dels locals en què únicament s’admet l’activitat en planta baixa que disposin de soterranis 
existents, es permetrà la utilització d’aquests soterranis per a espais auxiliars de l’activitat no 
accessibles per al públic. 
En els casos en què es permeti la ubicació en soterranis o plantes pis, hauran de complir-se les 
condicions establertes al Pla General D’ Ordenació de Vilanova i la Geltrú corresponents a cada 
tipus d’establiment 
 
Article 16 
 
Situació en relació a l’ús d’habitatge 
Cap de les activitats incloses a l’Àmbit d’aquest Pla Especial, que s’instal·lin de nou, no podrà tenir 
accés des d’espais comuns o privatius vinculats a l’ús d’habitatges. 
 
USecció tercera: Regulació de les condicions d’emplaçament de les activitats segons la situació en 
relació a altres usos  
 
Article 17 
 
Situació en relació a determinats usos d’equipament. 

1. Els usos d’equipament especialment protegits seran els següents: 
a. Els centres docents en què s’imparteixin ensenyaments del règim general del sistema 

educatiu, en qualsevol dels seus nivells i cicles. 
b. Els hospitals i clíniques amb internament i residències assistides. 

 
2. El sòl que estigui qualificat com d’equipament pel Pla General, o adquireixi aquesta 

qualificació per la seva modificació puntual o per altres Planejaments parcials i especials, 
encara que actualment no estigui prevista la seva execució, es consideraran com protegits 
quan l’ús previst sigui algun dels que s’enumeren en l’apartat anterior. 

 
3. Els usos especialment protegits i els sòls qualificats d’equipament definits en l’apartat 

anterior mantindran amb determinats establiments las distàncies mínimes que es defineixen 
en aquest Pla especial. 

 
4. En el cas que l’ús protegit s’ubiqui en un edifici no exclusiu d’aquest o quan hi hagi 

diversos usos en un mateix recinte, local i/o edifici, aquest es considerarà, en tot cas, objecte 
de protecció. 

 
5. Els edificis considerats per l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a edificis de catàleg 

tindran la possibilitat d’ albergar una activitat de Restaurant/Bar o restaurant sempre que 
compleixin amb l’ exigit a l’ Ordenança Reguladora dels establiments musicals i de 
concurrència pública de Vilanova i la Geltrú. 
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Article 18 
 
Regulació de distàncies a usos protegits 
1. S’estableix un règim de distàncies que han de respectar determinades activitats regulades en 
aquest Pla especial en relació als usos protegits.  
 
2. Els sòls que estiguin previstos pel Pla General per a ser destinats a equipaments, que actualment 
no estigui prevista la seva execució, es consideraran com protegits i s’estableix com a distància 
preventiva un radi de protecció de 150 m; dins d’aquesta distància es podran autoritzar els 
establiments objecte de regulació en aquest article a través d’una autorització provisional d’ exercici 
de l’activitat que tindrà caducitat amb l’execució efectiva de l’equipament de referència si la seva 
ubicació provisional no compleix amb la definitiva que resulti de la determinació del tipus 
d’equipament. 
 
3. Aquestes determinacions s’aplicaran exclusivament dins de l’àmbit territorial d’aplicació 
d’aquest Pla Especial, si bé a efectes de còmput de distàncies es tindran en consideració i 
computaran els establiments definits en els apartats anteriors i els establiments i els usos protegits 
situats als altres zones contigües. 
 
CAPÍTOL IV 
 
USOS DISCONFORMES 
 
Article 19 
 
Usos disconformes 
Són activitats disconformes amb les determinacions d’ubicació d’aquest Pla especial, aquelles que 
no acompleixen algun dels següents paràmetres reguladors establerts pel Pla. 
19.1. Distancia amb edificis, locals i/o recintes d’usos protegits. 
19.2. Distancia amb altres establiments de pública concurrència degudament legalitzats. 
19.3. Ubicació en soterrani o planta pis quan només sigui permesa la seva ubicació en planta baixa. 
19.4. Contigüitat amb l’habitatge en els casos regulats. 
19.5. Activitats que en l’actualitat tinguin autoritzat un horari especial. 
19.6. Els que resultin prohibits en les diverses zones. 
19.7. Els que no adjuntin informe de control exterior dels sues clients 
19.8. Els que no adjuntin informe de possibilitat d´ aparcament reduint els recorreguts dels seus 
clients 
 
 
CAPÍTOL V. PROHIBICIÓ  DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES EN INTERVALS 
HORARIS PER ZONES 
 
Article 20. 
 
Determinació de les zones de vianants en franges horàries 
Queden reflectides al  Plànol 1.0 Anàlisi Estat Actual les zones peatonals existents, en projecte i 
en procés, de l´ àmbit definit per aquest Pla Especial. 
 
Les franges horàries de circulació de vehicles en aquestes zones grafiades quedaran regulades per 
Ordenança de l´ Ajuntament, on s´ especificaran carrers i horaris, i en tot cas es farà una campanya 
informativa als veïns per tal de que coneguin la situació dels seus carrers. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. 
 
Activitats existents degudament legalitzades i disconformes amb les determinacions del present Pla 
especial. 
 

1. En els establiments en què s’ubiquin aquestes activitats, llevat els supòsits que aquesta 
Disposició Transitòria preveu, només es podran realitzar obres i instal·lacions de millora de 
les condicions de seguretat, adaptació a la normativa de prevenció d’incendis, adaptació a la 
normativa de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres , millora de les condicions 
higièniques, adaptació a l’ Ordenança Reguladora dels Establiments Musicals i de 
Restauració de Pública Concurrència de Vilanova i la Geltrú i les adreçades a reduir o 
suprimir els efectes molestos: insonorització, emissió de fums, millora de façana i rètols, etc. 
Si com a conseqüència de les obres de millora de condicions de seguretat, adaptació a la 
normativa d’accessibilitat, etc en pogués derivar un increment d’aforament, aquest només 
podrà suposar un màxim del 10% de l’actual. Un mateix establiment només podrà acollir-se 
una vegada a aquesta ampliació d’aforament. No s’admetran les ampliacions de superfície 
que comportin un incompliment de les previsions establertes en aquest Pla (article 9)  

 
2. Les activitats que disposin, a l’aprovació d’aquest Pla d’usos, de llicència de Bar o Bar amb 

restauració podran obtenir llicència de Restaurant  o Restaurant-bar amb la següent 
condició:  

 han d’acomplir tota la normativa que els sigui d’aplicació així com la que es 
desprèn d’aquest Pla, amb excepció de les condicions d’emplaçament.  No 
s’admetrà cap canvi de classe d’establiment en el sentit invers. 

 
3. Activitats que disposen, a l’aprovació d’aquest Pla especial, de llicència o comunicat com 

establiments comercials especialistes alimentaris amb degustació o escoles de restauració 
amb degustació. Aquestes activitats podran accedir a l’obtenció de llicència d’establiment de 
restauració amb les següents condicions:  

 únicament podran accedir a ser activitats dels grups 6 i 8. 
 han d’acomplir tota la normativa que els sigui d’aplicació així com la que es 

desprèn d’aquest Pla, amb excepció de les condicions d’emplaçament. 
 
Segona 
 
Activitats desenvolupades en edificis en situació de fora d’ordenació. 
 

1. En les activitats degudament legalitzades i les de nova implantació ubicades en edificis en 
situació de fora d’ordenació, els serà d’aplicació allò previst en la disposició transitòria 
primera , així com el que disposa l’article 102 del text refós de la  Llei 2/2002, de 14 de 
març, d’urbanisme, i es permetrà la continuïtat o nova instal·lació sempre que sigui 
compatible amb les determinacions del present Pla especial. 

2. En el cas d’activitats degudament legalitzades en edificis en situació de fora d’ordenació 
existents a l’entrada en vigor del present Pla especial, per tal d’establir quin és el règim 
jurídic concret al qual s’han d’ajustar i establir la seva conformitat o no al present Pla, es 
prendrà com a referència , la zona de preferència en què es troba. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera 
 
Es podrà declarar la revocació pels canvis de criteri que resulten del present Pla especial, de 
conformitat amb el que determina l’article 88.3 del Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels 
locals. En tot allò no previst expressament en aquest Pla s’aplicarà el que disposa l’ Ordenança 
Reguladora dels Establiments Musicals i de Restauració de Pública Concurrència de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS. 
 
Primera 
 
Per tal de facilitar el seguiment de la implantació d’aquest Pla especial es crearà el Cens 
d’establiments musicals i de restauració de pública concurrència del casc antic i eixample de la 
ciutat de Vilanova i la Geltrú, informatitzat i actualitzat en el qual hi figurin totes les dades referents 
a l’activitat. 
 
Segona 
 
De manera periòdica, i com a màxim cada quatre anys, caldrà procedir a la revisió d’aquest Pla 
especial, valorant els seus efectes durant aquest període i introduint, en funció d’això, les 
modificacions que siguin pertinents.  
 
Tercera 
 
Es podrà crear la corresponent Comissió de seguiment del Pla. 
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