
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 6 de setembre de 2018, 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 5 d'octubre de 2017 i de 19 de juny de
2018, va adoptar, entre altres, els acords següents:

 

Exp.: 2017/063638/B

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit de Santa Maria de Cubelles, al terme municipal
de Vilanova i la Geltrú

 

Acord de 19 de juny de 2018

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 urbana a l'àmbit de
Santa Maria de Cubelles, 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 data 5
d'octubre de 2017.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de data 5 d'octubre de 2017 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 de Vilanova i la Geltrú.

 

 

Acord de 5 d'octubre de 2017

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 urbana a l'àmbit de Santa Maria de
Cubelles, del municipi 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, verificat per l'òrgan que ha
atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Pel que fa al nou article 169 ter, cal reduir la fondària màxima de l'edificació de 25 m proposada per a la
subzona 11e* fins a un màxim a l'entorn dels 18 m, així com l'ocupació màxima del 70% proposada per a la
subzona esmentada fins a l'entorn del 40%, amb l'objecte de preservar de l'edificació els terrenys amb pendent
superior al 20%. També cal corregir els desajustaments detectats entre els diferents paràmetres específics
reguladors de la subzona 11e*, d'acord amb les consideracions de la part valorativa.

1.2 Pel que fa a la modificació de l'article 167, cal fer constar que les condicions generals d'edificació són les
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que apareixen en el quadre que s'adjunta “llevat de les determinacions específiques fixades a la fitxa del PAU-
1 per a la subzona 11e*”. També cal corregir en l'article 167 l'errada detectada en la transcripció de la
normativa vigent, i mantenir el redactat vigent en tot allò que no és objecte de modificació.

1.3 Pel que fa a la documentació gràfica, cal corregir la delimitació del gàlib edificable en el plànol d'ordenació
o.03. Paràmetres d'ordenació, en coherència amb els paràmetres de distància mínima a límits fixats a la
normativa urbanística per a les zones 11e i 11e*.

-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 de Vilanova i la Geltrú.

 

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 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, 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'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=2017/63638/B&set-locale=ca

 

Barcelona, 6 de setembre de 2018

 

Blanca Carreras i Mayol

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit de Santa Maria de
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Cubelles, del municipi de Vilanova i la Geltrú

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 NNUU_cat.pdf

 

(18.249.080)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A L’ÀMBIT 
DE SANTA MARIA DE CUBELLES, DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte de la Modificació puntual 
 
Aquesta Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú té per objecte 
fonamental la delimitació i l’ordenació de dos nous polígons d’actuació urbanística, que són els 
següents: PAU-1. Santa Maria de Cubelles Nord; PAU-2. Santa Maria de Cubelles Sud, a fi i efecte de 
garantir la compleció de les obres d’urbanització i la formalització de les cessions concretades en els 
articles següents i en les fitxes corresponents. 
 
Fruit d’aquesta Modificació puntual serà la viabilitat, la urbanització i la consolidació d’aquesta zona 
residencial, així com l’obtenció per part de l’Ajuntament dels sòls de cessió. 
 
Article 2. Àmbit de la Modificació puntual 
 
1. Els terrenys objecte d’aquesta Modificació puntual ocupen 27.155,35 m2 i s’ubiquen a l’àmbit de 

Santa Maria de Cubelles, concretament a les illes delimitades entre el carrer dels Oms, el carrer del 
Salze, el carrer dels Til·lers i el sòl no urbanitzable en la part nord de l’àmbit. Es tracta d’un àmbit de 
modificació que afecta sòl urbà consolidat en la seva totalitat, segons estableix el Pla general 
d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú. 

 
2. L’àmbit territorial d’aquesta Modificació puntual es correspon amb el següent: 
 

a) 27.155,35 m2 de sòl corresponent a les antigues unitats d’actuació del Pla especial de reforma 
interior de Santa Maria de Cubelles en aquest àmbit. Engloba 11.314,90 m2 de sòl qualificat pel 
Pla general d’ordenació urbana de zona d’ordenacions en edificació aïllada procedent de Pla 
parcial (clau 11e); 4,064,96 m2 de sòl qualificat pel Pla general d’ordenació urbana de sistema 
d’equipament col·lectiu (clau E); 5,977,03 m2 de sòl qualificat pel Pla general d’ordenació 
urbana de sistema d’espais lliures (clau F), i 5.798,47 m2 de sòl qualificat pel Pla general 
d’ordenació urbana de sistema viari (clau A), tot en sòl urbà consolidat. 

 
3. L’àmbit territorial queda precisat en el plànol i.03, a escala 1:1.000, d’aquesta Modificació puntual i 

en tots els plànols d’ordenació. 
 
Article 3. Marc legal 
 
1. Aquesta Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú s’ha 

redactat de conformitat amb el següent: 
 

- El Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl, 
publicat al BOE núm. 154, de 26 de juny de 2008. 

 
- El Reial decret 1492/2011, de 24 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la 

Llei de sòl. 
 

- El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 
- El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 
- El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 
 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7705 - 13.9.20184/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18249080-2018



2 

- El Pla territorial metropolità de Barcelona. 
 

- El Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú, i modificacions posteriors. 
 

- La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
 

- La Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres. 
 

- El Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 
 

- El Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 

- La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 

- La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 

 
- La Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions. 

 
2. Aquesta Modificació puntual es desenvolupa d’acord amb el que estableix la legislació urbanística 

vigent en relació amb la tramitació i la redacció de modificacions de planejament general i, de 
manera més concreta, amb el que estableixen els articles 96 i 97 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, i els articles 107.4, 117, 118, del Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 

 
Article 4. Contingut de la Modificació puntual 
 
La Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de Santa 
Maria de Cubelles és integrada pels documents següents: 
 

- Memòria informativa. 
 

- Memòria de l’ordenació. 
 

- Normativa urbanística. 
 

- Avaluació econòmica i financera i programa de les actuacions. 
 

- Plànols d’informació. 
 

- Plànols d’ordenació. 
 

- Annex 1: fitxes per incorporar al Pla general d’ordenació urbana. 
 
Article 5. Interpretació de les Normes urbanístiques 
 
Aquestes Normes urbanístiques, juntament amb els plànols d’ordenació, constitueixen el cos normatiu 
específic d’aquesta Modificació puntual. En tot allò no previst per aquestes s’estarà a les 
determinacions del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú. 
 
Article 6. Vigència 
 
La vigència d’aquesta Modificació puntual s’inicia a partir de la publicació del corresponent acord 
d’aprovació definitiva del Text refós i de les seves Normes urbanístiques, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi la seva modificació o revisió. 
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Article 7. Modificació dels plànols d’ordenació i de qualificació 
 
Fruit d’aquesta Modificació puntual, únicament a l’àmbit que conformen els terrenys delimitats per la 
pròpia modificació, es veuen modificats els següents plànols d’ordenació del Pla general d’ordenació 
urbana de Vilanova i la Geltrú: 
 
1. Es modifica el plànol A1 de classificació del sòl, únicament en relació amb la concreció de la 

classificació dels terrenys que conformen aquesta Modificació puntual i delimitació de polígons 
d’actuació urbanística, i se substitueix pel plànol o.01, de classificació del sòl. 

 
2. Es modifiquen els plànols de la sèrie C d’ordenació i de qualificació. Regulació detallada dels sòls 

urbà i urbanitzable, fulls 4B i 5B, únicament en relació amb les qualificacions dels terrenys que 
conformen aquesta Modificació puntual i delimitació de polígons d’actuació urbanística, i se 
substitueixen pel plànol o.02, de qualificació del sòl. 

 
3. Es modifica el plànol E de sòl subjecte a Pla especial o a Unitat d’actuació, únicament en relació 

amb la delimitació de polígons d’actuació urbanística (antigues unitats d’actuació) i amb la 
concreció del règim en els terrenys que conformen aquesta Modificació puntual, i se substitueix pel 
plànol o.01, de classificació del sòl. 

 
Aquests plànols incorporats (o.01 i o.02) tenen valor normatiu mentre que la resta de plànols són 
informatius o indicatius i, per tant, no són normatius o vinculants. 
 
Article 8. Articles del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú modificats per la 
Modificació puntual 
 
Com a conseqüència de l’aprovació d’aquest document de Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú es modifica el redactat dels articles següents de la 
Normativa urbanística d’aquest Pla: 
 

- Article 167. Ordenances en edificació aïllada procedents de Pla parcial (clau 11). 
 
Article 9. Articles del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú incorporats per la 
Modificació puntual 
 
Com a conseqüència de l’aprovació d’aquest instrument de Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú s’incorpora un nou capítol al títol IV. Regulació del sòl urbà, 
amb dos nous articles, que són els següents: 
 

a) Article 18 bis. Polígons d’actuació urbanística. 
 

b) Article 169 ter. Polígons d’actuació urbanística. 
 
TÍTOL II. ARTICLES MODIFICATS AL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 
 
Article 10. Articles del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú modificats per la 
Modificació puntual 
 
Com a conseqüència de l’aprovació d’aquest document de Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú es modifica el redactat dels articles següents de la 
Normativa urbanística d’aquest Pla: 
 

- Article 167. Ordenances en edificació aïllada procedents de Pla parcial (clau 11). 
 
A partir de la publicació de l’aprovació definitiva d’aquest document els articles anteriorment 
assenyalats queden redactats d’acord amb allò que estableixen els articles següents d’aquesta 
Normativa urbanística. 
 
Article 11. Nou redactat de l’article 167 
 
A continuació es redacta ja modificat l’article 167 del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la 
Geltrú, de la manera següent: 
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Article 167. Ordenances en edificació aïllada procedents de Pla parcial (clau 11) 
 
CLAUS 11a1 11a2 11a3 11b1 11b2 11c1 11c2 11d 11e 

Sectors d’origen (*) La Collada – Els Sis Camins SMC C6C Aragai SMC 

Claus segons el Pla 
parcial d’ordenació A1 A2 A3 B AS C 5a (14 e1) AE EA 

Parcel·la mínima (m2) 400 (16) (17) (19) 400 400 600 (20) 600 800 1.000 

Façana mínima (m) 11 (12) 11 (12) (19) 15-no 14-no 18 (20) 9-18 20-no 30-no 

Ocupació màxima (%) 40 40 (19) 30 30 25 30 20 30 

Ocupació 
complementària (%) -    7 (1)  5 (1) 5 (9) 5 

Índex d’edificabilitat 
neta (m2 sostre/m2 sòl) 0,50 0,70 (19) 0,40 0,50 0,30 0,377 0,30 0,75 

Alçada màxima (m) 6,10 6,10 6,10 6,10 10,30 6,10 9,15 10,30 10,30 

Nombre de plantes PB +1 PP PB +1 PP PB +1 PP PB +1 PP PB +2 PP (8) PB +1 PP PB +2 PP PB +2 PP (8) PB +2 PP (8) 

Distàncies: front-laterals-
posterior (m) 3-2-2 (13) 3-2-2 (13) (19) 6-3-3 6-3-3 8-4-4 (2) 8-5-8 8-5-5 (10) 

Tancaments incloent 
opacitat translúcida (m) -    

1,00-1,80 (6) 
1,20-2,20 

(7) 
 0,60-1,60   

Aparellament Sí (15) Sí (15) No Sí (15)  Sí (15) (3)   

Aparcaments -      (4)   

Altres (14) (18) (18) (18) (14) (5) (14)   (11) 

 
a) Definició general 
 

Comprèn el conjunt d’àrees derivades majoritàriament del planejament parcial, caracteritzades pel 
tipus edificatori en edificació aïllada i, en la seva majoria, per tractar-se d’habitatge unifamiliar. 

 
b) Condicions generals d’edificació 
 

Són les que apareixen al quadre següent, llevat de les determinacions específiques fixades a la fitxa 
del PAU-1, i a la subzona 11e*. 

 
(*) C6C = La Collada - Els Sis Camins. 

 
SMC = Santa Maria de Cubelles. 

 
(1) alçada màxima 3,30 m sobre el nivell teòric exterior. 

 
(2) vies públiques no per a vianants 8 m; altres partions 4 m. 

 
(3) parcel·la mínima 1.200 m2; façana mínima 18 m; inscripció de dos diàmetres de 18 m 

adjacents. 
 

(4) un lloc per unitat d’habitatge o per 100 m2; hotels i edificis sanitaris 1 plaça per cada 2 
habitacions dobles. A les edificacions unifamiliars la capacitat de garatge no superarà els 4 
automòbils i els 100 m2 útils. 

 
(5) pendent de la coberta entre 20% i 30% de teula i amb carenat paral·lel a l’alineació de la 

façana davantera. 
 

(6) front. 
 

(7) laterals i fons. 
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(8) el 2n pis pot ocupar el 50% de la planta inferior. 
 

(9) màxim de 40 m2. 
 

(10) entre edificacions principals entre parcel·la, 10 m. 
 

(11) nombre d’habitatges: superfície de la parcel·la en m2/200. 
 

(12) en parcel·les existents s’admet fins a 7 m. Per agrupacions, l’amplada total no serà inferior a 
7n (essent “n” el nombre d’habitatges) i mai no serà major de 8. Si no es pot complir aquest 
requisit caldrà un Estudi de detall. 

 
(13) per a parcel·les d’amplada mínima que no superi els 11 m, i amb dues façanes en 

cantonada, s’admet 2 m respecte de l’alineació a la façana de major longitud. 
 

(14) el sostre màxim admès és el menor de: a) multiplicar la superfície de la parcel·la per l’índex 
d’edificabilitat; b) el que resulti de multiplicar l’índex d’edificabilitat per la superfície 
equivalent a dues parcel·les mínimes. 

 
(15) amb projecte únic i compromís mutu dels propietaris d’aparellar. Si no s’executa 

simultàniament, el compromís mutu s’ha d’anotar al Registre de la Propietat per garantir la 
realització segons el projecte únic. 

 
(16) parcel·les amb superfície mínima de 400 m2 a 5 de novembre de 1990. Es poden subdividir 

en parcel·les de superfície no inferior a 200 m2 i amb façana mínima d’11 m, a les quals 
s’aplicarà la normativa de la clau 11a1. 

 
(17) parcel·les amb superfície des de 200 m2 a menys de 400 m2 a 5 de novembre de 1990, amb 

amplada màxima igual o superior a 9 m. Si no disposen d’escriptura o de llicència de 
parcel·lació anterior a 5 de novembre de 1990, es consideren en subclau 11a1. 

 
(18) no s’admet, a partir de desembre de 1987, cap parcel·lació amb parcel·les de superfície 

inferior a 200 m2 i/o amb façana inferior a 11 m. 
 

(19) es regeix per l’article 35.c de les Ordenances del Pla parcial d’ordenació La Collada – Els Sis 
Camins. 

 
(20) s’exceptuen les següents: a) les existents i de superfície igual o superior a 400 m2; b) les 

existents amb escriptura anterior a desembre de 1987 i amb superfície inferior a 400 m2. Al 
cas a) s’admet l’amplada mínima de 14 m. Al cas b) s’aplica la normativa de la clau B i 
s’accepta l’amplada de façana existent. 

 
c) Condicions particulars 
 

Resten vigents les condicions particulars de cadascuna de les subzones, procedents dels seus plans 
parcials respectius, i que no ha estat possible ni convenient generalitzar. 
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TÍTOL III. ARTICLES INCORPORATS AL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 
 
Article 12. Articles del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú incorporats per la 
Modificació puntual 
 
Com a conseqüència de l’aprovació d’aquest instrument de Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú s’incorpora un nou capítol al títol IV. Regulació del sòl urbà, 
amb un nou article, que és el següent: 
 

a) Article 169 ter. Polígons d’actuació urbanística. 
 
Article 13. Nou article 169 ter. Polígons d’actuació urbanística 
 
1. Aquest planejament delimita com a polígons d’actuació urbanística en sòl urbà àmbits amb 

diferents fases d’execució i d’urbanització que requereixen la seva delimitació, a fi i efecte de 
garantir la compleció de les obres d’urbanització i la formalització de les cessions. 

 
2. Àmbit. Els àmbits de cada polígon d’actuació urbanística es delimiten als plànols o.01 i o.02, de 

classificació del sòl i de qualificació del sòl, i a les fitxes corresponents. 
 
3. Determinacions. Les determinacions corresponents als polígons d’actuació urbanística 

s’especifiquen en els articles següents i en les fitxes corresponents. En els polígons d’actuació 
urbanística definits per aquest planejament són d’aplicació les cessions, els aprofitaments i les 
condicions especials que es determinen en les fitxes corresponents. Es determinen les condicions 
d’edificació, d’ordenació i d’ús, i, si escau, en sòl urbà no consolidat, les cessions corresponents. El 
desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat comportarà les 
cessions de sòl amb aprofitament previstes per la legislació aplicable, és a dir, l’article 43.1 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, així com, si és el cas, la corresponent reserva de sostre 
d’ús residencial per habitatge en règim de protecció. En tot allò que no s’especifiqui individualment 
en cada polígon d’actuació urbanística són d’aplicació les disposicions d’aquestes Normes 
urbanístiques en els sistemes i en les zones corresponents. 

 
4. El desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística delimitats per aquest planejament està 

condicionat a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació on s’assignin les corresponents 
edificabilitats a cada parcel·la, i a la redacció del projecte d’urbanització complementari. 

 
5. Sistema d’actuació urbanística. El sistema d’actuació urbanística s’especifica individualment per 

cada polígon d’actuació urbanística. 
 
6. La regulació dels polígons d’actuació urbanística en sòl urbà és la següent: 
 
a) PAU-1. Santa Maria de Cubelles Nord 
 

- Àmbit: correspon a l’antiga Unitat d’actuació número 3 delimitada pel Pla especial de reforma 
interior Santa Maria de Cubelles, que es va aprovar definitivament el 18 de febrer de 1987 i que 
va ser refós al Pla general d’ordenació urbana vigent sense incorporar l’àmbit de la unitat 
d’actuació. Es tracta d’un àmbit de sòl urbà al qual no es modifica l’ús ni l’edificabilitat ni la 
densitat respecte de les determinacions del planejament del Pla especial de reforma interior 
esmentat. La seva superfície és de 13.742,79 m2. 

 
- Objectius: delimitar un àmbit de gestió urbanística integrada que permeti l’execució del 

planejament segons l’ordenació detallada a la fitxa annexa. 
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- Sòl públic i sòl d’aprofitament: 
 

Sistemes:    9.213,79 m2  (67,04%) 
 

Vialitat    1.524,81 m2 
 

Espais lliures   5.054,79 m2 
 

Equipaments   2.634,19 m2 
 

Sòl d’aprofitament privat:  4.529,00 m2  (32,96%) 
 

- Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús: 
 

Ordenances en edificació aïllada procedents de Pla parcial (clau 11e*), SMC: 4.529,00 m2. 
 

Les reserves d'habitatge sotmès a algun règim de protecció pública correspondran a 
aquelles ja previstes al planejament anterior, atès que no està prevista la disposició de sostre 
residencial de nova implantació dins de l'àmbit. 

 
- Obres d’urbanització i cessions: 

 
Obres pendents: compleció de les obres d'urbanització necessàries perquè els terrenys 
assoleixin la condició de solar segons el que preveu l’article 44 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 

 
Cessions: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes. 

 
- Determinacions de l’ordenació: adaptació de l’edificació, preservació als terrenys amb 

pendents elevats i garantia de la cessió i de la implantació dels sistemes urbanístics. 
 

Les determinacions de la clau 11e* es corresponen amb les condicions previstes a la zona 
11e, amb les particularitats següents: 

 
1. Distàncies mínimes als límits de parcel·la: front-lateral-fons: 0 m - 5 m - 5 m. 

 
Es podrà construir un garatge alineat a carrer, o a accés a cota des del carrer, amb 
una fondària i amb una alçada màxima de 13 m i de 3 m respectivament. Sobre 
aquesta planta baixa alineada a vial l’edificació es recularà un mínim de 3 m en PB +1 
PP i en PB +2 PP. En el cas de no disposar-se de garatge alineat la distància mínima de 
l’edificació al front de vial serà de 3 m. 

 
El criteri d’alineacions i de reculades establert a la primera llicència s’establirà de 
manera unitària per a tota la zona amb la clau 11e*, a fi i efecte de garantir un front 
homogeni al conjunt. 

 
2. Ocupació màxima: 40%. 

 
3. Nombre de plantes: PB +2 PP. 
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4. Conjunts aterrassats i adaptació topogràfica: 
 

A fi i efecte de compatibilitzar la implantació de l’edificació i de minimitzar l’alteració 
de la morfologia dels terrenys existents es preveu regular la possible implantació de 
conjunts aterrassats. 

 
La disposició de l’edificació s’ajustarà al disposat en el gràfic adjunt: 

 
LRO - Línia reculada obligatòria: 0 m en PB; 3 m en PB +1 PP; mínim de 3 m en PB +2 PP. 

 
F - Fondària edificable màxima: 18 m. 

 

 
 

L’adaptació topogràfica es farà segons els criteris establerts a l’article corresponent 
d’adaptació topogràfica i de moviments de terres d’aquestes Normes urbanístiques. 

 
- Condicions de gestió i d’execució: 

 
Sistema d’actuació: execució pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació 
bàsica, previst als articles 130 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i als articles 180 i següents del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 
b) PAU-2. Santa Maria de Cubelles Sud 
 

- Àmbit: correspon a les antigues Unitat d’actuació número 4 i Unitat d’actuació número 5 
delimitades pel Pla especial de reforma interior Santa Maria de Cubelles, que es va aprovar 
definitivament el 18 de febrer de 1987 i que va ser refós al Pla general d’ordenació urbana 
vigent sense incorporar l’àmbit de les unitats d’actuació. Es tracta d’un àmbit de sòl urbà al qual 
no es modifica l’ús ni l’edificabilitat ni la densitat respecte de les determinacions del planejament 
del Pla especial de reforma interior esmentat. La seva superfície és de 13.412,57 m2. 

 
- Objectius: delimitar un àmbit de gestió urbanística integrada que permeti l’execució del 

planejament segons l’ordenació detallada a la fitxa annexa. 
 

- Sòl públic i sòl d’aprofitament: 
 

Sistemes:    6.626,10 m2  (49,40%) 
 

Vialitat    2.009,11 m2 
 

Espais lliures   2.354,55 m2 
 

Equipaments   2.262,44 m2 
 

Sòl d’aprofitament privat:  6.786,46 m2  (50,60%) 
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- Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús: 
 

Ordenances en edificació aïllada procedents de Pla parcial (clau 11e), SMC: 6.786,46 m2. 
 

Les reserves d'habitatge sotmès a algun règim de protecció pública correspondran a 
aquelles ja previstes al planejament anterior, atès que no està prevista la disposició de sostre 
residencial de nova implantació dins de l'àmbit. 

 
- Obres d’urbanització i cessions: 

 
Obres pendents: compleció de les obres d'urbanització necessàries perquè els terrenys 
assoleixin la condició de solar segons el que preveu l’article 44 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 

 
Cessions: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes. 

 
- Determinacions de l’ordenació: 

 
Clau 11e. 

 
- Condicions de gestió i d’execució: 

 
Sistema d’actuació: execució pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació 
bàsica, previst als articles 130 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i als articles 180 i següents del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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