
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 14 de desembre de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
referents al municipi de Vilanova i la Geltrú.

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 22 de juliol i 12 de novembre de 2015, va
adoptar, entre altres, els acords següents:

 

Exp.: 2015/56887/B

Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector Masia en Notari-Pirelli, al terme municipal de
Vilanova i la Geltrú

 

Acord de 12 de novembre de 2015

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Donar conformitat al Text refós de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector
Masia en Notari-Pirelli, del municipi de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa per l'Ajuntament en
compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 22 de juliol
de 2015.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 22 de juliol de 2015 i les normes urbanístiques
corresponents al DOGC, a l'efecte de la seva executivitat immediata tal com indica l'article 106 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Acord de 22 de juliol de 2015

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector Masia en
Notari-Pirelli, de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha
atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal completar el document, d'acord amb l'article 59 del TRLU, amb unes normes urbanístiques, una agenda
que determini les previsions temporals relatives a l'execució de les determinacions del polígon d'actuació
proposat i una avaluació econòmica i financera, tal com s'exposa a la part valorativa d'aquest informe.

1.2 Cal delimitar als plànols d'ordenació l'àmbit del polígon d'actuació urbanística proposat, i alhora, caldria
definir amb major claredat les línies que delimiten les zones i sistemes urbanístics, de conformitat amb l'article
73.2.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme.

1.3 Cal ajustar l'índex d'edificabilitat net proposat a 0,595 m2st/m2s, per tal de mantenir el sostre màxim
admès pel planejament vigent (edificabilitat bruta de 0,42 m2st/m2s).

1.4 Cal donar compliment a l'informe del Servei de Planificació de la Direcció General d'Infraestructures de
Mobilitat Terrestre emès el 8 de juliol de 2015.
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-2 Indicar a l'Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació
en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l'article 17.6 del
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l'Ordre PTO/343/2005, de
27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles
10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la
possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que
preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l'arxiu de planejament de la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56887/B&set-locale=ca

 

 

Barcelona, 14 de desembre de 2015

 

 

M. Teresa Manté Prats

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector Masia en Notari-
Pirelli, del municipi de Vilanova i la Geltrú
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A L’ÀMBIT DEL 
SECTOR MASIA EN NOTARI-PIRELLI, DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

 

 

Article 1- Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació de les presents normes urbanístiques és el polígon d’actuació 

urbanística que s’hi defineix, anomenat PAU25-MNP, que es delimita al plànol 6 del 

document N. 4. 

 

Article 2- Vigència 

La vigència d’aquesta Modificació és indefinida, fins que no es procedeixi a la seva 

modificació o revisió. 

 

Article 3- Normativa sectorial 

Serà d’aplicació la normativa sectorial, especialment la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica i la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Les mesures de protecció 

aniran a càrrec del promotor. 

 

Així mateix, no es permetran les activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre 

residu que afecti la seguretat viària en les seves zones adjacents. Totes les activitats 

hauran de complir amb allò que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 

i control ambiental de les activitats, i en tant no entri en vigor el desplegament 

reglamentari d’aquesta Llei, el Reglament aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, en 

tot allò que no contradigui a la Llei vigent, no s’hi oposi i no hi sigui incompatible.  
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Article 4- Fitxa del Polígon d’actuació urbanística 

151.753,76 m2

ÀMBIT

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICAC IÓ

0,595

29,42 %

10 %

10 %

4 %

70,58 %

Aïllada

Parcel·la única

CONDICIONS D'ÚS

Ús predominant: 15

Usos compatibles: 5, 7 , 8, 14, 16, 17, 18 (segons article 220 de les NNUU)

CONDICIONS DE GESTIÓ

Sistema de reparcel·lació per cooperació

CÀRREGUES

- 10% de l'increment d'aprofitament generat pels 6.045 m2 de sòl privat per 

sobre dels admesos pel PGO sense modificació.

- Les obres d'urbanització pendents dels espais lliures de la U.A., a definir en un 

projecte d'urbanització que cal tramitar simultàniament amb la MPPGOU

Espais lliures

Tipus d'rdenació:

Altres condicions:

m
2
 sostre / m

2
 sòl

Equipaments i dotacions

Sòl privat màxim:

Vialitat i aparcament

Adaptar el planejament vigent del municipi a la realitat existent

Esmenar la situació jurídica de la implantació de la indústria Prysmian Cables y Sistemas a rel de 

la sentència del Tribunal Suprem de 19 d’octubre de 2010

OBJECTIUS

Índex d'edificabilitat neta:

Cessions mínimes:

SÒL URBÀ

DENOMINACIÓ:

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA 25MASIA 

NOTARI - PIRELLI

SUPERFÍCIE: IDENTIFICACIÓ:

PAU 25-MNP
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Article 5- Regulació de sistemes i zones 

Serà d’aplicació la normativa urbanística del Pla general d’ordenació de Vilanova i la 

Geltrú, en la seva totalitat. Els articles d’aplicació a la nova zonificació seran els següents: 

ZONES Articles NNUU PGO 

Sòl industrial (8b5) 

TÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Capítol 2n. Regulació d’usos 

Article 41 – Reglamentació detallada d’usos 

TÍTOL IV. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ 

Capítol 7è. Zona industrial urbana (clau 8) 

Articles 157 a 159 

Capítol 15è. Unitats d’actuació 

Article 169bis 

SISTEMES  

Vialitat (A) 

Aparcament (A) 

TÍTOL III. ELS SISTEMES I LA SEVA ORDENACIÓ 

Capítol 2n. Sistema general viari (clau A) 

Articles 72 a 79 

Capítol 6è. Sistema d’equipaments col·lectius (clau E) 

Mixt (E/F) 

Articles 91 a 94 

Capítol 7è. Sistema d’espais lliures (clau F) 

Articles 95 a 97 

Als quals s’apliquen les modificacions següents: 

Al punt 2 de l’article 159, caldrà afegir la següent columna a la dreta de la taula dels 

paràmetres reguladors de l’edificació industrial: 

Sector (**) MNP (Masia Notari-Pirelli) 

Clau sector 8b5 

Coef. Edif. parcel·la (m2st/m2sòl) 0,595 

Sup. Mínima parcel·la(m2) 105.000 (única) 

Façana mínima(m) - 

Ocupació (%) 60 

Distància (front, lat., fons) (m) 10 

Altura reguladora màxima (m) 12 m, excepte instal·lacions especials 

N. plantes - 

Tipus edificatori aïllada 

(**) MNP: Masia Notari-Pirelli 

(21) Àmbit delimitat com a PAU 25 per completar la urbanització de les zones verdes. 
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La taula definitiva de l’article 159 quedarà doncs de la manera següent: 

 

� A l’article 169bis punt 1 cal afegir la informació següent: 

d) El PAU 25, Masia Notari-Pirelli, pendent de completar la urbanització d’espais lliures. 

Caldrà redactar projecte d’urbanització. 

� A l’article 169bis punt 2 cal afegir la informació següent: 

- PAU 25: Àmbit del sector Masia Notari-Pirelli. Completar la urbanització d’espais lliures. 

� A l’article 169bis punt 4 cal afegir la informació següent en una nova fila al final de la 

taula: 

Núm. APROFITAMENT PRIVAT CESSIONS MÍNIMES GESTIÓ NECESSÀRIA 

25 Resultant de la clau 8b5 Segons plànol 11E i 12E 

d’acord amb la 

reparcel·lació aprovada 

Projecte d’urbanització per 

completar la urbanització 

d’espais lliures 

� A l’article 41 punt 1 cal afegir una nova línia al quadre d’usos amb la informació i nota 

aclaridora següents: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PAU 25 MNP NO NO NO NO SI 
(47) 

NO NO SI 
(47) 

NO NO NO NO 

             

 13 14 15 16 17 18 19 20 21    

PAU 25 MNP NO NO SI NO NO SI 
(47) 

NO NO NO    

(47) Només al servei de la pròpia instal·lació industrial. 
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Article 6- Suspensió de llicències 

D’acord amb el que estableixen l’article 73 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 

Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2012 de 

3 d’agost, i l’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme, aquesta Modificació implica la suspensió de llicències i 

tràmits de qualsevol document de planejament derivat i d’instrument de gestió 

urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències que contradiguin o no 

compleixin amb la totalitat dels paràmetres de la normativa vigent i de la modificada, 

sempre dins l’àmbit propi, indicat al plànol 2. 

Si que es podran, durant aquesta suspensió, tramitar els instruments o atorgar les 

llicències fonamentals en el règim vigent, sempre que siguin compatibles amb les 

determinacions del planejament modificat, i no es posi en risc la seva aplicació un cop 

aprovat definitivament. 

El desenvolupament d’aquesta suspensió es farà segons l’establert a l’article 74 de la Llei 

3/2012, de 22 de febrer, de Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2012, de 3 d’agost, i l’article 103 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; en aquest sentit, la durada màxima 

serà de dos anys, no prorrogable per a la mateixa finalitat fins als tres anys de 

l’exhauriment d’aquesta. 
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