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DOCUMENT NÚM.  1 - MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

1.1 Índex de la documentació de la Modificació Puntual del PGO 

1.2 Objecte, contingut documental de la Modificació Puntual i ordre de redacció 

1.3 Àmbit de la Modificació Puntual del PGO 

1.4 Classificació i qualificació del sòl segons el PGO vigent 

1.5 Característiques topogràfiques, usos i aprofitaments del sòl 

1.6 Propietat del sòl 

1.7 Justificació i objectius de la Modificació Puntual del PGO 

 1.7.1 Necessitat de disposar d’una nova Caserna de la Policia Local 

 1.7.2 Necessitat de millorar l’entorn urbà del solar d’equipaments 

 1.7.3 Necessitat i oportunitat del trasllat de la Caserna 

 1.7.4 Necessitat i oportunitat de promoure habitatge de protecció pública 

 1.7.5 Necessitat de resoldre el finançament de la nova Caserna 

1.8 Oportunitat i conveniència de la Modificació Puntual del PGO amb relació als interessos 
públics i privats concurrents 

1.9 Justificació que no concorren motius de valoració negativa de la Modificació Puntual del 
PGO 

1.10 Justificació de les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments públics 

1.11 Criteris de la Modificació Puntual del PGO 

1.12 Delimitació d’un Polígon d’Actuació Urbanística 

1.13 Càlcul de l’increment d’aprofitament urbanístic 
 1.13.1 Determinació de l’aprofitament urbanístic del Polígon d’Actuació 

 1.13.2 Determinació de l’aprofitament urbanístic del solar d’equipament de la plaça dels 
Pobles d’Espanya 

 1.13.3 Increment de l’aprofitament urbanístic 

1.14 Proposta de la Modificació Puntual del PGO 

1.15 Justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible i de 
les directrius per al planejament urbanístic 
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1.1 ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO 
 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

1.1 Índex de la documentació de la Modificació Puntual del PGO 

1.2 Objecte, contingut documental de la Modificació Puntual i ordre de redacció 
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1.5 Característiques topogràfiques, usos i aprofitaments del sòl 

1.6 Propietat del sòl 

1.7 Justificació i objectius de la Modificació Puntual del PGO 

 1.7.1 Necessitat de disposar d’una nova Caserna de la Policia Local 

 1.7.2 Necessitat de millorar l’entorn urbà del solar d’equipaments 

 1.7.3 Necessitat i oportunitat del trasllat de la Caserna 

 1.7.4 Necessitat i oportunitat de promoure habitatge de protecció pública 

 1.7.5 Necessitat de resoldre el finançament de la nova caserna 

1.8 Oportunitat i conveniència de la Modificació Puntual del PGO amb relació als interessos 
públics i privats concurrents 

1.9 Justificació que no concorren motius de valoració negativa de la Modificació Puntual del 
PGO 

1.10 Justificació de les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments públics 

1.11 Criteris de la Modificació Puntual PGO 

1.12 Delimitació d’un Polígon d’Actuació Urbanística 

1.13 Càlcul de l’increment d’aprofitament urbanístic 

1.13.1 Determinació de l’aprofitament urbanístic del Polígon d’Actuació 

1.13.2 Determinació de l’aprofitament urbanístic del solar d’equipament de la plaça dels 
pobles d’Espanya 

1.13.3 Increment de l’aprofitament urbanístic 

1.14 Proposta de la Modificació Puntual del PGO 

1.15 Justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible i de 
les directrius per al planejament urbanístic 

 

 

DOCUMENT NÚM. 2: NORMES URBANÍSTIQUES 

 

 



 
                ESTUDI HÈLIX, SLP                                                         2010                                     AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

6

DOCUMENT NÚM. 3: INFORME AMBIENTAL 

3.1 Justificació 

3.2 Descripció 

 3.2.1 Situació i emplaçament de l’àmbit de la modificació 

 3.2.2 Topografia, clima, vegetació i paisatge 

 3.2.3 Límits 

 3.2.4 Usos i edificacions preexistents 

3.3 Anàlisi ambiental 

 3.3.1 Àrees de protecció o conservació 

 3.3.2 Vectors ambiental 

3.4 Justificació de l’ordenació 

3.5 Conclusió 

 

DOCUMENT NÚM. 4: INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 

DOCUMENT NÚM. 5 : MEMÒRIA SOCIAL 

5.1 Introducció 

5.2 Marc legal 

5.3 Anàlisi de l’evolució de la població 

5.4 Dinàmica demogràfica. Composició 

5.5 Mobilitat laboral 

5.6 Demanda d’habitatge 

5.7 Accessibilitat de l’habitatge 

5.8 Projeccions de població i d’habitatge 

5.9 Necessitats de nous habitatges 

5.10 Conclusions 

 
DOCUMENT NÚM. 6: AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I AGENDA 

6.1 Objecte de l’avaluació econòmica i l’agenda 

6.2 Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació 

6.2.1 Rendiment econòmic derivat de l’ordenació proposada per la Modificació Puntual 

6.2.1.1 Edificabilitat i usos del solar de la plaça dels Pobles d’Espanya 

6.2.1.2 Estimació dels valors unitaris dels costos de construcció 

6.2.1.3 Estudi de mercat dels valors de venda del sostre residencial i del sostre 
comercial 
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6.2.1.4 Determinació del valor residual equivalent al valor del sòl del solar situat a la 
plaça dels Pobles d’Espanya 

6.2.2 Rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent 

6.2.3 Comparativa dels rendiments econòmics 

6.3 Agenda 

6.3.1 Condicionants de l’execució de la modificació de planejament 

6.3.2 Viabilitat econòmica i financera de la construcció de la nova caserna 

6.3.2.1 Quantificació de les superfícies de l’edifici de la nova caserna de la policia 
local i dels espais de l’entorn a urbanitzar 

6.3.2.2 Estimació dels valors unitaris dels costos de construcció de l’edifici de la 
caserna i de la urbanització 

6.3.2.2.1 Edifici de la nova caserna 

6.3.2.2.2 Obres d’urbanització de l’entorn de la caserna 

6.3.2.3 Cost de la implantació de la caserna 

6.3.2.4 Viabilitat 

6.3.3 Terminis per a l’execució de les determinacions de planejament 

 

DOCUMENT NÚM. 7: PLÀNOLS 

1. El marc territorial E: 1/50.000 i E: 1/10.000 

2. L’àmbit de la Modificació en relació amb Vilanova i la Geltrú E: 1/5.000 

3. L’àmbit de la Modificació en l’ortofotomapa de Catalunya E: 1/5.000 

4. PGO. Classificació del sòl. Usos globals. Sòl urbà i urbanitzable E: 1/10.000 

5. PGO. Estructura orgànica del territori E: 1/10.000 

6. PGO. Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació E: 1/10.000 

7. PGO. Localització de béns arqueològics i localització  
de béns del Pla Especial de Patrimoni E: 1/10.000 

8. PGO. Reglamentació detallada del sòl urbà i urbanitzable E: 1/2.000 i E: 1/1.000 

9. Característiques topogràfiques E: 1/1.000 

10. Característiques de l’edificació i espais lliures E: 1/1.000 

11. Proposta. Estructura general i orgànica del territori  E: 1/10.000 

12. Proposta. Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació E: 1/10.000 

13. Proposta. Reglamentació detallada del sòl urbà  
en l’àmbit de la Modificació Puntual E: 1/2.000 i E: 1/1.000 

14. Àmbit de suspensió de llicències E: 1/2.000 
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1.2 OBJECTE, CONTINGUT DOCUMENTAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO 
I ORDRE DE REDACCIÓ 

L’objecte de la present Modificació Puntual del PGO és reordenar l’illa on actualment està 
ubicada la Caserna de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, qualificant aquest sòl de Zona de 
l’Eixample (Clau 4) com la resta d’illa de la qual forma part, assignant-li usos residencials, cosa 
que comporta la transformació dels usos establerts en el planejament vigent. 
També és objecte de la modificació incrementar els paràmetres de cessió per a Sistema 
d’espais lliures i per a Sistema d’equipaments del sector de sòl urbanitzable delimitat de  
L’Ortoll I per tal de mantenir l’equilibri del Pla per aquests dos sistemes i per donar compliment 
a l’article 100.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme (1/2010). 
Igualment, és objecte de la present Modificació precisar la ubicació dels Sistemes Generals 
d’Equipaments i d’Espais Lliures que el PGO vigent defineix en l’illa de Mas d’en Dimas 
delimitada pel carrer de la Masia d’en Dimas, el passatge prolongació del carrer dels Pardals, 
l’avinguda de Cubelles i la zona verda que limita amb l’avinguda de L’Aragai. 
En relació al contingut documental, la present Modificació Puntual s’adequa a la finalitat, 
contingut i abast que li són propis a través dels Documents núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 
D’acord amb el que estableix l’article 118.4 del Decret Legislatiu 305/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, han d’incorporar obligatòriament informe ambiental, les 
modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles que tinguin 
una repercussió ambiental. 
La Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes en el seu article 7 determina les 
modificacions de plans i programes sotmesos a avaluació ambiental entre els quals no hi figura 
la tipologia de modificació de planejament objecte del present expedient. 
D’altra banda, per les seves característiques, la Modificació Puntual que es redacta tampoc 
presenta cap tipus de repercussió ambiental per la qual cosa es pot concloure que des de 
l’estricta aplicació de la legislació urbanística no és necessària la redacció de l’Informe 
Ambiental seguint el contingut establert en l’article 70 del Decret 305/2006. 
Tot i això, s’incorpora el present Informe Ambiental a la documentació de la present Modificació 
Puntual, el qual es centrarà en l’àmbit de la Modificació que afecta el sòl urbà, considerant que 
en l’àmbit del sòl urbanitzable de L’Ortoll I només es modifiquen els paràmetres urbanístics del 
sector el qual, en el seu desenvolupament a través del pla parcial urbanístic, haurà d’incorporar 
el seu propi informe ambiental. 
Pel que fa a la precisió de la situació dels Sistemes Generals d’Espais Lliures i d’Equipaments, 
l’àrea situada al nord-oest de Mas d’en Dimas que limita amb la zona verda amb front a 
l’avinguda de l’Aragai, per la seva posició topogràfica i qualitat paisatgística es destina a Espais 
Lliures, mentre que la resta de sòl, dominat per Mas d’en Dimas i l’entorn de protecció definit en 
el P.E. i Catàleg, es destina a Sistema d’Equipaments. Aquestes precisions no comporten cap 
canvi en l’estructura general i orgànica prevista en el PGO de Vilanova i la Geltrú. 
D’altra banda l’article 118.4 esmentat anteriorment determina que s’ha d’incorporar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada en els casos que així ho estableixi la legislació vigent. El 
cas que ens ocupa no es troba dins cap dels supòsits previstos a l’article 3.1 del Decret 
344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, 
tota vegada que no comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
La Modificació Puntual del PGO es redacta per encàrrec de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb el fi de possibilitar la construcció d’una nova Caserna per a la Policia Local. 
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1.3 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO 
 

La present Modificació Puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú afecta els següents àmbits de la 
ciutat: 

a) Sector de sòl urbanitzable L’Ortoll I, delimitat en el PGO i conformat per dues peces 
de sòl. La més gran està situada entre la riera de Sant Joan i la prolongació del 
carrer de la Masia d’en Dimas, i entre la via del ferrocarril i l’avinguda de Cubelles. 
La de menor superfície està situada entre el carrer de la Masia d’en Dimas i el 
passatge prolongació del carrer dels Pardals, i entre l’avinguda de Cubelles i la zona 
verda (F) que limita amb l’avinguda de l’Aragai. 

La superfície del sector és de 35,10 hectàrees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Solar ocupat actualment per les Casernes de la Policia Local situat al centre de 
Vilanova i la Geltrú i classificat de sòl urbà amb la qualificació d’equipament (E). 

Limita al nord amb la plaça dels Pobles d’Espanya, al sud amb sòl qualificat com a 
Zona d’Eixample (Clau 4), a l’est amb el carrer del Pare Garí i a l’oest amb el carrer 
del Dr. Fleming. 



 
                ESTUDI HÈLIX, SLP                                                         2010                                     AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

10

La superfície del solar és de 2.027,87 m². 
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1.4 CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL SEGONS EL PGO VIGENT 
 

El Pla General d’Ordenació (PGO) de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el 29 de juny de 2001 i publicat al 
DOGC de 2 d’agost de 2001, classifica com a sòl urbanitzable residencial el sector identificat 
com a 2.6.1 amb la denominació L’ORTOLL I. 

Les determinacions relatives a aquest sector estan contingudes en la fitxa de l’Annex 2 de les 
Normes Urbanístiques del PGO: 
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El Sector L’Ortoll I està conformat territorialment per dues peces de sòl diferenciades descrites 
en l’apartat 1.3. 

La peça de sòl més petita situada a l’oest del sector es caracteritza per la presència de Mas 
d’en Dimas, edifici que forma part del Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic de Vilanova i la 
Geltrú. 

El PGO incorpora aquesta peça de sòl situada a l’oest del sector, dins l’estructura general i 
orgànica del territori, passant a formar part dels Sistemes Generals definits pel Pla, el qual 
assigna específicament a aquest sòl el Sistema d’equipaments i espais lliures. 
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El planejament vigent classifica el solar actualment ocupat per les Casernes de la Policia Local 
com a Sòl Urbà amb la qualificació de Sistema d’equipaments col·lectius (Clau E). 
La regulació del Sistema d’Equipaments Col·lectius s’estableix específicament en els articles 
91, 92, 93 i 94 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació. 
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1.5 CARACTERÍSTIQUES TOPOGRÀFIQUES, USOS I APROFITAMENTS DEL SÒL 
 

L’àmbit de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú que afecta 
el sòl urbà, ocupa el terç central d’una illa de component vertical delimitada pel carrer de 
Pelegrí Ballester pel nord, per l’avinguda de Cubelles pel sud, pel carrer del Dr. Fleming per 
l’oest i pel carrer del Pare Garí per l’est. 

Aquest àmbit està format per terrenys de titularitat municipal ocupats per la Caserna de la 
Policia Local i el dipòsit municipal de vehicles. 

Els terrenys són sensiblement plans en sentit est-oest amb un lleuger pendent en sentit nord-
sud cap a l’avinguda de Cubelles, amb un desnivell màxim d’1,8 metres i un pendent mitjà de 
l’1,20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’illa de la qual forma part l’àmbit de la modificació està ocupada per edificació en el seu terç 
sud i destinada al Sistema de parcs i jardins en el seu terç nord. 

L’àmbit, a l’estar en un context urbà, està envoltat d’illes amb ús residencial exceptuant la que 
ocupa el CEIP Pompeu Fabra situada al nord-est d’aquest. 

El Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú determina una alçada de les edificacions de 
planta baixa i tres plantes pis, exceptuant els fronts que donen a l’avinguda de Cubelles i a la 
rambla de Salvador Samà que es fixa en planta baixa i quatre plantes pis, admetent-se els 
altells a la planta baixa reculats 3 m, de la façana principal i fins la profunditat edificable de les 
plantes pis. Les profunditats edificables oscil·len de 15 a 20 m. 
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Pel que fa a l’illa on es situa l’àmbit de sòl urbà de la modificació té una profunditat edificable de 
15 m en tots els seus fronts edificables i de 20 m en els extrems de l’avinguda de Cubelles 
coincidint amb el canvi de nombre de plantes de l’edificació i fins a la profunditat edificable dels 
fronts dels carrers del Dr. Fleming i del Pare Garí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant les determinacions del Pla General d’Ordenació vigent, els fronts dels carrers de 
Pelegrí i Ballester i del Dr. Fleming, estan més consolidats; l’illa compresa entre els carrers del 
Pare Garí i de Sant Pius X, la rambla de Salvador Samà i l’avinguda de Cubelles es caracteritza 
per edificacions anteriors al Pla General d’Ordenació de 2001, de menor alçada que les 
permeses i l’illa compresa entre els carrers del Pare Garí i Pelegrí i Ballester, la rambla de 
Salvador Samà i l’avinguda de Francesc Macià, que també està constituïda per edificacions 
anteriors al Pla General d’Ordenació de 2001, però en aquest cas són de major alçada on 
destaquen un conjunt d’edificis plurifamiliars aïllats que oscil·len entre PB+4 i PB+12. 
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Pel que fa a la part edificada de l’illa on es situa l’àmbit de la modificació, en el seu front al 
carrer del Dr. Fleming pràcticament coincideix amb l’ordenació del Pla General, el front de 
l’avinguda de Cubelles està ocupat per un edifici de planta baixa, entresolat, quatre plantes pis i 
àtic i el front del carrer del Pare Garí per una edificació de volumetria singular amb planta baixa 
i altell amb usos comercials i les plantes pis amb ús de magatzem i oficines vinculats a l’activitat 
comercial. 
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Pràcticament el 85% de les plantes baixes dels edificis de titularitat privada tenen ús comercial, 
d’aparcament i magatzem, i únicament l’edifici de volumetria singular destina les seves plantes 
pis a ús comercial o terciari. 
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1.6 PROPIETAT DEL SÒL 
 

L’article 99.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme estableix en la lletra a) l’obligació 
d’especificar la identitat dels titulars de les finques afectades per modificacions d’instruments de 
planejament general que comportin, entre d’altres, la transformació dels usos anteriorment 
establerts. 

Aquesta obligació recau tant a titulars públics com privats, i s’extén als cinc anys anteriors a 
l’inici del procediment de modificació. 

En el cas que ens ocupa l’únic àmbit susceptible de transformació d’ús, és el sòl urbà ocupat 
per la Caserna de la Policia Local, qualificat d’Equipament col·lectiu (E) i que a través de la 
present modificació adoptarà la qualificació de Zona de l’Eixample (Clau 4). 

La titularitat del sòl objecte de transformació d’ús és de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, que l’ha ostentat durant més dels cinc anys anteriors a l’inici del procediment de 
modificació, la qual cosa s’acredita a través de la nota expedida pel Registre de la Propietat 
que s’adjunta a l’expedient. 
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1.7 JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO 
 

La Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú es tramita a 
iniciativa municipal amb la següent justificació i objectius: 

 

1.7.1 Necessitat de disposar d’una nova Caserna de la Policia Local 
Vilanova i la Geltrú té la necessitat de disposar d’una nova Caserna de la Policia Local 
adequada als requeriments funcionals que es deriven del servei que presta la policia i amb les 
dimensions suficients per garantir que es cobreixin les necessitats actuals, i les expectatives 
d’ampliació de la plantilla i el servei futurs. 

Aquesta necessitat es fa més clara quan es contemplen les actuals instal·lacions i es posa en 
evidència la mancança d’espais, per oferir una atenció al públic adequada i per organitzar un 
bon funcionament intern de la policia. 

Les característiques del solar que ocupa l’actual instal·lació i la seva situació en el teixit urbà 
dificulten una solució adequada en aquest àmbit, atenent a més al fet que aquest tipus 
d’instal·lacions demanden també un ampli espai per a dipòsit de vehicles i una connexió ràpida 
a la xarxa bàsica de comunicacions, per atendre de forma diligent les necessitats de servei. 
L’entorn urbà, marcadament residencial, genera un trànsit intern intens que competeix amb la 
necessitat de desplaçament motoritzat de la policia, alhora que la pròpia activitat del servei 
produeix inevitablement afectacions ambientals en aquest àmbit. 

 

1.7.2 Necessitat de millorar l’entorn urbà del solar d’equipaments 
Des de la perspectiva de la qualitat urbana, l’actual emplaçament de la caserna distorsiona la 
continuïtat del teixit urbà ja que deixa incompleta l’illa formada pels carrers del Dr. Fleming, 
Pare Garí, l’avinguda de Cubelles i la plaça dels Pobles d’Espanya. L’edificació dels fronts de 
l’illa són de planta baixa i quatre plantes pis en el front de l’avinguda de Cubelles i de planta 
baixa i tres plantes pis en els fronts dels carrers del Dr. Fleming i del Pare Garí. En aquests dos 
carrers l’edificació queda tallada en el límit del solar d’equipaments, deixant al descobert les 
mitgeres i oferint una deficient imatge urbana. 

La integració d’aquestes edificacions és pràcticament impossible a partir de la construcció 
d’una Caserna per a la Policia Local, ja que aquestes edificacions tipològicament i 
funcionalment requereixen poques plantes d’alçada. 

La continuïtat del front d’edificació de l’illa, permetria tapar aquestes mitgeres i dignificar el front 
amb la plaça dels Pobles d’Espanya, contribuint a l’obertura d’aquest espai, sobretot si la planta 
baixa de la nova edificació disposa d’espais comercials o de serveis. 
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1.7.3 Necessitat i oportunitat del trasllat de la caserna 
En els punts anteriors es destaquen les necessitats funcionals i urbanes que aconsellen el 
trasllat de la Caserna a un espai més adequat per aquest tipus d’equipament. 

La Modificació Puntual es planteja en un marc de gestió més ampli, que garanteix que la ciutat 
mantingui la dotació d’equipaments i espais lliures que preveu l’actual planejament, i que a més 
s’incorporin les noves reserves que genera la pròpia modificació puntual. 

En el mateix sentit, no es pot propiciar el canvi de qualificació del sòl que actualment ocupa la 
Caserna sense disposar d’un espai alternatiu que millori les característiques de l’actual, per 
construir un nou equipament a l’alçada de les necessitats de Vilanova i la Geltrú. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant un conveni de cessió anticipada efectuat amb 
propietaris del Sector de L’Ortoll I, disposa en propietat d’un solar que el PGO de Vilanova 
classifica com a Sòl Urbanitzable delimitat i que forma part del Sector de L’Ortoll I, configurant 
part d’una peça de sòl situada a l’oest del sector caracteritzada per la presència de Mas d’en 
Dimas, inclosa en el Catàleg del Patrimoni Històric-artístic de Vilanova i la Geltrú. El PGO 
incorpora aquesta peça de sòl dins l’estructura general i orgànica del territori, passant a formar 
part dels Sistemes Generals definits pel Pla, el qual assigna específicament a aquest sòl el 
Sistema d’equipaments. 

En aquesta peça de sòl s’emplaça el solar cedit a l’Ajuntament, quedant situat entre el carrer de 
Mas d’en Dimas, l’avinguda de Cubelles i la pròpia masia. En solar reuneix les condicions 
idònies per situar-hi la nova Caserna. Té prou superfície com per ubicar-hi un edifici que doni 
cabuda a les necessitats actuals i futures de la Policia Local, així com per instal·lar els espais 
complementaris que acompanyen aquest tipus d’equipament, com són les àrees per 
aparcament de vehicles retirats de la via pública per infracció, o per a vehicles sota custòdia 
judicial. També hi ha prou espai per preveure les actuacions d’integració del nou equipament 
respecte al sòl residencial del Sector del Molí de Vent i respecte l’edifici amb valors patrimonials 
de Mas d’en Dimas. 

L’emplaçament de la nova Caserna és adequat a un servei de caràcter general ja que té 
continuïtat amb el sòl urbà residencial consolidat i una fàcil connexió a la xarxa viària bàsica de 
Vilanova i la Geltrú a partir de l’avinguda de Cubelles situada en el seu front o a partir de 
l’avinguda de l’Aragai propera a aquest àmbit. 

 

1.7.4 Necessitat i oportunitat de promoure habitatge de protecció pública 
El canvi de qualificació del sòl permet que en el marc dels nous usos admesos en el solar es 
pugui destinar un mínim del 40% del nou sostre residencial a habitatges de protecció pública 
amb diferents règims. 

La posició de centralitat d’aquest sòl permet que la promoció d’habitatge públic s’efectuï en una 
situació urbana en la qual és difícil que s’hi puguin produir operacions similars, al tenir un alt 
grau de consolidació urbana, contribuint així a evitar la segregació territorial dels ciutadans per 
raó del seu nivell de renda. 
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1.7.5 Necessitat de resoldre el finançament de la nova Caserna 
La Caserna de la Policia Local formarà part dels serveis de la ciutat, que tenen caràcter 
general, i el finançament de la seva construcció i equipament recau íntegrament a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

L’Ajuntament, en el marc de la gestió que regula la Llei d’urbanisme, ha aconseguit la cessió 
sense càrregues del sòl necessari per la ubicació de la nova Caserna. 

La Modificació Puntual, a més de resoldre la imatge urbana del solar actual d’equipaments, 
possibilita que sense disminuir el sòl destinat a equipaments en el còmput de PGO, es generi 
un benefici de l’actuació, que íntegrament recau a l’Ajuntament, i que aquest benefici es pugui 
destinar a fer factible la construcció de la nova Caserna. 

En el document núm. 6, Avaluació econòmica i financera i agenda es comprova la pràctica 
equivalència entre el valor del sòl resultant de la Modificació Puntual en el front de la plaça dels 
Pobles d’Espanya i el cost resultant de la construcció i equipament de la nova Caserna i de 
l’adequació del seu entorn. 

La magnitud del nou equipament fa molt difícil a l’Ajuntament resoldre el finançament si no és a 
través d’aquesta actuació. El retard en la inversió implica mantenir una Caserna que no ha 
crescut en la mida que ho ha fet la pròpia ciutat, amb la qual cosa es fa difícil prestar el servei 
que amb responsabilitat s’ha d’oferir, i que afecta un aspecte tant rellevant com és la seguretat. 
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1.8 OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO AMB 
RELACIÓ ALS INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS CONCURRENTS 

 

En el marc de l’article 97.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme que regula les modificacions de 
les figures de planejament urbanístic, s’estableix que aquest tipus de propostes han de raonar i 
justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els 
interessos públics i privats concurrents. 

La necessitat de la iniciativa i la seva oportunitat en relació amb els interessos públics queda 
àmpliament argumentada en el punt 1.7 de la present memòria. 

L’àmbit afectat per la transformació d’usos que planteja la Modificació Puntual del PGO en la 
seva totalitat és de titularitat de l’Ajuntament. Partint d’aquesta realitat, és evident que tot 
l’aprofitament que pugui generar la Modificació Puntual reverteix en la millora de la capacitat de 
l’acció pública que li correspon com a administració local. En aquest cas, a més, la modificació 
va vinculada a la necessitat de trasllat i construcció de la nova Caserna per a la Policia Local, 
és a dir, va vinculada a la construcció d’un equipament d’ús i titularitat pública, que té l’abast de 
servei general a la ciutat. 

La Modificació Puntual afecta els interessos privats del Sector de L’Ortoll I en tant i en quant en 
aquest àmbit s’incrementa la cessió mínima per a equipaments i espais lliures per mantenir en 
l’àmbit del Pla la superfície d’equipaments previstos i per donar compliment a la major dotació 
d’espais lliures i equipaments derivada dels nous usos previstos en la present Modificació 
Puntual. 

Aquesta afectació té molt poca incidència en el conjunt del Sector de L’Ortoll I, donat que les 
grans dimensions de l’àmbit fan que l’increment de les cessions sigui relativament molt baix. 
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1.9 JUSTIFICACIÓ QUE NO CONCORREN MOTIUS DE VALORACIÓ NEGATIVA DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO 

 

En l’article 97.2 de Text refós de la Llei d’urbanisme es defineixen els criteris per establir una 
valoració negativa de la Modificació Puntual del PGOU. A l’efecte de valorar aquests criteris en 
relació amb la present Modificació Puntual s’exposen els següents punts: 

a) La Modificació Puntual preveu una transformació dels usos de l’actual solar 
d’equipaments. Aquest solar forma part d’un sòl urbà consolidat, i en ell s’hi ha 
desenvolupat els usos previstos pel planejament. 

Es tracta de terrenys públics, amb més de cinc anys de titularitat municipal i en ells no 
s’ha efectuat cap concessió de la gestió urbanística. 

b) L’ordenació proposada és coherent amb les determinacions del planejament urbanístic 
general, alhora que permet la millora de la imatge urbana en aquest àmbit. 

c) L’actuació proposada té un àmbit local, delimitat i en cap cas comporta una actuació 
excepcional d’acord amb el planejament territorial. 

d) La proposta té una projecció adequada als interessos públics, tal com es justifica en 
els punts 1.7 i 1.8 de la present memòria i contempla els paràmetres i característiques 
següents: 

1. La transformació d’usos no afecta sòls destinats a espais lliures ni 
a equipaments esportius. 

2. La reducció de l’àmbit d’equipaments públics queda compensada, 
per la modificació dels paràmetres de dotació de sistemes en el 
Sector de L’Ortoll, el més proper a l’actual solar d’equipament, en 
el qual s’incrementen les dotacions d’espais lliures i 
d’equipaments públics per donar compliment al manteniment de la 
superfície d’equipaments públics i a l’increment d’espais lliures i 
equipaments derivats dels nous usos introduïts en la present 
Modificació Puntual. 

3. No es redueix en l’àmbit del Pla la superfície de sòls 
d’equipament de titularitat pública. 

4. Els sòls qualificats d’equipament públic en el Sector de L’Ortoll I 
podran tenir igual o millor qualitat o funcionalitat que l’actual sòl 
d’equipament, ja que en el planejament derivat es podran agrupar 
o distribuir d’acord amb els requeriments funcionals dels propis 
equipaments i del seu paper estructurant en l’eixample de la 
ciutat. 

5. L’Ajuntament ja disposa del sòl en el qual s’ha de construir la 
nova caserna en substitució de l’actual. Aquest sòl amb la 
qualificació de Sistema general d’equipaments, està situat al 
costat de Mas d’en Dimas, dins l’àmbit de sòl urbanitzable 
delimitat del Sector de L’Ortoll I. 
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La titularitat municipal queda garantida amb el conveni, en el qual 
s’efectua la cessió anticipada d’aquests terrenys, signat entre els 
propietaris i l’Ajuntament. 

Amb aquest conveni l’Ajuntament pot gestionar la construcció de 
la nova caserna, de forma immediata, sense necessitat 
d’interrompre el servei, en un solar que reuneix les condicions 
d’accessibilitat i d’idoneïtat necessàries per aquest tipus 
d’equipament. 
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1.10 JUSTIFICACIÓ DE LES RESERVES PER A ZONES VERDES, ESPAIS LLIURES 
PÚBLICS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 

 

En l’article 100.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme es determina que les modificacions de 
planejament que comporten la transformació global dels usos han d’incorporar una reserva 
mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures 
públics i equipaments públics. D’aquesta reserva s’ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl per 
cada 100 m² de sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s’ha 
d’incorporar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 
m² de sòl per a cada 100 m² de sostre destinat a altres usos. 

En l’expedient de modificació puntual, es preveu a la vegada el canvi d’us del sòl destinat a 
equipament en el solar que ocupa actualment la Caserna. La superfície és de 2.027,87 m² la 
qual s’ha de compensar amb major aportació de sòl per equipaments en el Sector de L’Ortoll I. 

En aplicació de l’article 100.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, cal aportar el següent sòl de 
cessió per als sistemes d’espais lliures i equipaments públics: 

 
NOUS USOS  

m² 
sostre 

CESSIONS MÍNIMES DE SÒL 
PER A ZONES VERDES, 

ESPAIS LLIURES  
I EQUIPAMENTS 

SÒL DE 
CESSIÓ 

m² 

ZONES VERDES  
I ESPAIS LLIURES 

m² 

EQUIPAMENTS 

m² 

RESIDENCIAL 5.266,80 
 sostre m² 100

sòl m² 22,5
 1.185,03 790,02

 sostre m² 100
sòl m²  15

=  395,01
 sostre m² 100

sòl m²  7,5
=  

ALTRES USOS 
(COMERCIAL) 3.139,61 

 sostre m² 100
sòl m² 7,5

 235,47 156,98 78,49 

SÒL DE CESSIÓ  
DE NOVA 

APORTACIÓ 
 1.420,50 947 473,50 

 

A les cessions de sòl destinat al Sistema d’equipaments, caldrà afegir-hi la superfície de sòl 
equivalent a la superfície actualment qualificada de Sistema d’equipaments que passarà a tenir 
la qualificació de Zona de l’Eixample (Clau 4). 

 

473,50 m² + 2.027,87 m² = 2.501,37 m² 

 

El PGO de Vilanova i la Geltrú fixa per al Sector de L’Ortoll I una superfície de 35,10 ha, i 
determina unes cessions mínimes del 27% per a Sistema viari, del 16% per a Sistema d’espais 
lliures i del 7% per al Sistema d’equipaments. 

Pel que respecta al Sistema d’espais lliures i al Sistema d’equipaments, equival a una 
superfície mínima de cessió de: 

 

Espais lliures = 35,10 ha x 16% = 56.160 m² 

Equipaments = 35,10 ha x 7% = 24.570 m² 
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Com a conseqüència de la Modificació Puntual, s’hauran de cedir les següents superfícies 
mínimes: 

Espais lliures = 56.160 m² + 947 m² = 57.107 m² 

Equipaments = 24.570 m² + 2.501,37 m² = 27.071,37 m² 

 

Aquestes superfícies de cessions tenen les següents equivalències percentuals en relació amb 
el Sector de L’Ortoll I: 

 

57.107 m² = 16,27% sup. del sector (35,10 ha) 

27.071,37 m² = 7,713% sup. del sector (35,10 ha) 

 

En el present expedient de Modificació Puntual del PGO es modifiquen les determinacions en el 
sector de Sòl Urbanitzable delimitat de L’Ortoll I establint un percentatge mínim de cessions de 
sòl per a Sistema d’espais lliures del 16,27% i per al Sistema d’equipaments de 7,713%. 
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1.11 CRITERIS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO 
 

La present Modificació Puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú es planteja en funció dels 
següents criteris i objectius: 

1. Ordenar el sòl destinat a equipaments en el front de la plaça dels Pobles d’Espanya de 
forma que l’edificació resultant contribueixi a la millora de la imatge urbana de l’illa de la 
qual forma part especialment eliminant les visuals sobre les mitgeres i les façanes del 
pati d’illa. 

2. Possibilitar el trasllat de la Caserna de la Policia Local a un nou emplaçament que 
reuneix les condicions necessàries per aquest tipus d’equipament, millorant així un 
servei de caràcter general i indispensable per a la ciutat. 

3. Fer viable econòmicament la construcció de la nova Caserna, sent aquesta una condició 
necessària per mantenir el servei sense interrupció i perquè amb posterioritat al trasllat 
es pugui efectuar l’enderroc de l’actual instal·lació i procedir a la reforma urbana 
d’aquest àmbit. 

4. Establir les cessions necessàries per complir amb les dotacions mínimes d’espais lliures 
i equipaments públics que determina l’article 100.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

5. Promocionar la construcció d’habitatges de protecció pública en una àrea cèntrica de 
Vilanova i la Geltrú, on són difícils les operacions d’aquest tipus, contribuint així a evitar 
la segregació territorial dels ciutadans per raó del seu nivell de renda. 

6. Propiciar en aquesta àrea cèntrica altres usos a més de l’habitatge possibilitant la 
mescla equilibrada d’usos i activitats que contribueixen a la cohesió social, la diversitat 
econòmica i la disminució de la mobilitat obligada. 
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1.12 DELIMITACIÓ D’UN POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  
 

La present Modificació Puntual té com un dels seus objectius reordenar l’illa on actualment està 
ubicada la Caserna de la Policia Local i l’assignació d’usos residencials, cosa que comporta la 
transformació global dels usos establerts en el planejament vigent. 

Per al desenvolupament d’aquest sector de sòl urbà consolidat ocupat per la Caserna es 
delimita un polígon d’actuació urbanística d’acord amb el que determina l’apartat 4 de la 
disposició addicional segona del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
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1.13 CÀLCUL DE L’INCREMENT D’APROFITAMENT URBANÍSTIC 
 

1.13.1 Determinació de l’aprofitament urbanístic del Polígon d’Actuació 
Segons l’article 37 del Text refós de la Llei d’urbanisme, s’entén per aprofitament urbanístic la 
resultant de ponderar l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que assigni el sòl al 
planejament urbanístic. 

En el cas que ens ocupa, la ponderació només es pot efectuar en relació amb els usos, ja que 
abasta una única zona i àmbit, amb la mateixa edificabilitat i intensitat d’usos. 

La ponderació en relació amb els usos, s’efectua a partir de les diferències entre el valor de 
construcció i el valor de venda, donat que la resta de paràmetres que intervenen en l’avaluació 
econòmica d’una promoció serien els mateixos per al conjunt de l’edificació del solar. 

En els punts 6.2.1.2 i 6.2.1.3 del Document núm. 6 Agenda i avaluació econòmica i financera 
de la present Modificació Puntual es determinen els valors unitaris dels costos de la construcció 
i els valors de venda dels edificis destinats als diferents usos possibles, amb la qual cosa es pot 
determinar la ponderació que permet establir l’aprofitament segons cada ús. 

 

 
 Sostre 

m² 

Valor de 
venda 

€ 

Cost de 
construcció 

€ 

Diferència 
€ 

Repercussió 
m² sostre 

€/m² sostre 

Coef. de 
ponderació

UA/m² 

Habitatges de renda lliure 3.160,08 8.388.103,08 3.006.373,71 5.381.729,37 1.703,03 0,99 

Locals comercials planta baixa 2.027,87 4.581.555,74 1.095.049,80 3.486.505,94 1.719,29 1 

Locals comercials planta altell 1.111,74 1.176.440,62 600.339,60 576.101,02 518,19 0,30 

Habitatges HPP règim general 1.053,36 1.533.018,01 747.285,18 785.732,83 745,93 0,43 

Habitatges HPP règim concertat 1.053,36 2.371.387,23 906.616,42 1.464.770,81 1.390,57 0,80 

 

Aplicant aquests coeficients de ponderació, resulta el següent aprofitament de l’àmbit. 

 
Habitatges de renda lliure 3.160,08 m² x 0,99 UA/m² 3.128,48 UA 

Locals comercials planta baixa 2.027,87 m² x 1 UA/m² 2.027,87 UA 

Locals comercials planta altell 1.111,74 m² x 0,30 UA/m² 333,52 UA 

Habitatges HPP règim general 1.053,36 m² x 0,43 UA/m² 452,94 UA 

Habitatges HPP règim concertat 1.053,36 m² x 0,80 UA/m² 842,69 UA 

TOTAL UNITATS D’APROFITAMENT 6.785,50 UA 

 

L’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació s’estima en 6.785,50 UA. 
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1.13.2 Determinació de l’aprofitament urbanístic del solar d’equipament de la plaça dels 
Pobles d’Espanya 

En l’article 36 del Reglament de la Llei d’urbanisme, es defineixen les regles de ponderació de 
l’aprofitament urbanístic. Aquest, expressat unitats d’aprofitament, és el resultat del producte 
del coeficient d’edificabilitat per la superfície de la zona. Per altra banda, en l’article 37 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme en el punt 4 s’especifica que no s’ha de ponderar l’edificabilitat i els 
usos dels equipaments públics. 

En aquest supòsit, no és ponderable el coeficient d’edificabilitat, resultant cero l’aprofitament 
urbanístic del solar d’equipament de la plaça dels Pobles d’Espanya. 

 

1.13.3 Increment de l’aprofitament urbanístic 
Dels punts anteriors resulta el següent increment d’aprofitament urbanístic: 

Aprofitament urbanístic del Polígon d’Actuació ............................................ 6.785,50 UA 

Aprofitament urbanístic del solar d’equipaments 
de la plaça dels Pobles d’Espanya................................................................................. 0 

Increment d’aprofitament de la modificació  
puntual del PGO ........................................................................................ 6.785,50 UA 
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1.14 PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO 
Com a conseqüència de l’aplicació dels criteris i objectius definits, la present proposta de 
Modificació Puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú, qualifica el solar situat en Sòl Urbà que 
ocupa actualment la Caserna de la Policia Local com a Zona de l’Eixample (Clau 4), delimitant 
el PAU 21 Polígon d’Actuació Urbanística Plaça dels Pobles d’Espanya. 

El sistema d’ordenació de la Zona de l’Eixample (Clau 4) és d’alineació a vial. 

Es defineixen com a paràmetres d’edificació una fondària edificable màxima de les plantes pis 
de 15 m. El solar, com la resta d’illa, és edificable en la seva totalitat en planta baixa. El nombre 
màxim de plantes és de planta baixa més quatre plantes pis, quedant la última planta reculada 
respecte de l’alineació dels carrers del Dr. Fleming i del Pare Garí i de la plaça dels Pobles 
d’Espanya 5 m. També queda reculada tres metres respecte de les mitgeres de les edificacions 
contigües en els carrers del Dr. Fleming i del Pare Garí. Per la resta de condicions és 
d’aplicació la regulació de la Zona de l’Eixample (Clau 4). 

Quant a la regulació d’usos s’estableix la prohibició de l’ús d’habitatge en planta baixa. De la 
resta de sostre, destinat a usos residencials, es preveu que el 40% d’aquest sostre es destini a 
habitatge de protecció pública, destinant un mínim del 20% del sostre residencial al règim 
general d’habitatge de protecció pública i la resta destinat a aquesta modalitat podrà ser de 
règim concertat. 

En el front d’edificació que confronta amb la plaça dels Pobles d’Espanya no s’admeten els 
accessos de vehicles a les plantes soterrani, els quals s’hauran de resoldre des dels carrers del 
Pare Garí i/o del Dr. Fleming. 

En el marc d’aquest polígon d’actuació urbanística, en aplicació dels articles 43 i 45 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, es cedirà gratuïtament a l’Ajuntament el sòl corresponent al 15% 
de l’increment de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit del Polígon d’Actuació. 
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La Modificació Puntual, per donar compliment a les determinacions de l’article 100.3 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme incrementa les cessions mínimes de Sistema d’espais lliures i de 
Sistema d’equipaments públics del Sector de Sòl Urbanitzable delimitat de L’Ortoll I passant 
respectivament del 16% al 16,27% de cessió de Sistema d’espais lliures i del 7% al 7,713% de 
cessió de Sistema d’equipaments públics. 

També es contempla en la Modificació Puntual del PGO la precisió de la situació del Sistema 
General d’Espais Lliures i d’Equipaments que el PGO defineix en l’illa delimitada pel carrer de 
la Masia d’en Dimas, el passatge prolongació del carrer dels Pardals, l’avinguda de Cubelles i 
la zona verda (F) que limita amb l’avinguda de l’Aragai. 

En aquesta precisió de la situació d’aquests Sistemes Generals es fixa que l’àmbit que ocupa la 
Masia d’en Dimas i el seu entorn de protecció definit en el Pla Especial i Catàleg, més les àrees 
que havien tingut usos agrícoles properes al carrer de la Masia d’en Dimas, es destinin al 
Sistema d’Equipaments. L’àrea situada al nord-oest de la masia que limita amb la zona verda 
amb front a l’avinguda de l’Aragai, per la seva posició topogràfica i qualitat paisatgística, es 
destina al Sistema d’Espais Lliures. 
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1.15 JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE I DE LES DIRECTRIUS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 

La present Modificació Puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú s’ha desenvolupat seguint els 
criteris definits en l’article 3 del Text refós de la Llei d’urbanisme i de l’article 3 del Reglament 
de la mateixa Llei, que es sintetitzen pel que fa a la modificació en els següents punts: 

1. En la proposta s’afavoreix la compactació urbana, amb una proposta d’ordenació 
compacta i en continuïtat amb el sòl urbà consolidat. 

2. Es fomenta la diversitat d’usos contribuint a una menor necessitat de mobilitat, al 
possibilitar la compatibilitat de l’habitatge amb activitats comercials i terciàries. 

3. S’atén la necessitat social d’accés a l’habitatge, fixant percentatges mínims per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública. 

4. Es possibilita la millora d’un equipament, facilitant els recursos per a la construcció de la 
nova Caserna de la Policia Local. 

5. Es fomenta la cohesió social preveient un nombre equilibrat d’habitatges de protecció 
pública i de règim lliure, possibilitant la mescla equilibrada de grups socials i el dret dels 
ciutadans i ciutadanes a gaudir d’habitatge digne i adequat. 

 

La Modificació Puntual concorda també amb els principis generals de l’actuació urbanística, 
especialment pel que fa a la participació de la comunitat en les plusvàlues generades per 
l’operació urbanística. La intervenció en un sòl que en la seva totalitat és de titularitat pública 
permet que totes les plusvàlues generades per l’actuació urbanística reverteixin en la 
comunitat. 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès, desembre de 2010 

ESTUDI  HÈLIX, SLP, representat pels arquitectes 
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La modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en relació amb la 
reubicació de la Caserna de la Policia Local, incorpora l’apartat 6 a l’article 169 bis Unitats 
d’Actuació al Títol IV. Regulació del sòl urbà. Capítol 15è Unitats d’Actuació de les Normes 
Urbanístiques del PGO vigent i modifica la fitxa del sector de sòl urbanitzable “L’ORTOLL 
I” continguda en l’Annex 2 de les Normes Urbanístiques del PGO vigent. 
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L’apartat 6 que segueix s’incorpora a l’article 169 bis Unitats d’Actuació. Títol IV 
Regulació de Sòl Urbà. Capítol 15è Unitats d’Actuació de les Normes Urbanístiques del 
PGO vigent 

 

 
6. PAU 21 Polígon d’Actuació Urbanística Plaça dels Pobles d’Espanya 

 
6.1 Àmbit 
Sector de sòl urbà consolidat situat al centre de la ciutat. Limita al nord amb la plaça dels 
Pobles d’Espanya, al sud amb sòl urbà qualificat com a zona d’Eixample (Clau 4), a l’est 
amb el carrer del Pare Garí, i a l’oest amb el carrer del Dr. Fleming. 
L’àmbit descrit és el definit en els plànols normatius de la Modificació Puntual de PGO de 
Vilanova i la Geltrú en relació amb la reubicació de la Caserna de la Policia Local. 
 
6.2 Objecte 
L’objecte del polígon d’actuació és la reordenació de l’illa i l’assignació d’usos 
residencials, cosa que comporta la transformació global dels usos establerts pel 
planejament vigent. 
 
6.3 Condicions d’ordenació, edificació i ús 

6.3.1 En tots aquells aspectes no contemplats en les determinacions específiques i 
expresses d’aquest apartat, serà d’aplicació la regulació de la Zona de 
l’Eixample (Clau 4) continguda en el títol IV. Regulació de Sòl Urbà. Capítol 
Cinquè de les Normes Urbanístiques de Pla General d’Ordenació de Vilanova 
i la Geltrú. 

6.3.2 En el plànol normatiu núm. 13 de la Modificació Puntual del PGO de Vilanova 
i la Geltrú en relació amb la reubicació de la Caserna de la Policia Local es 
fixa: 
a) Les alineacions obligatòries de les façanes coincidents amb l’alineació de 

vial. 
b) Les alineacions obligatòries de les façanes reculades de la planta quarta 

per sobre de la planta baixa de l’edificació. 
c) La fondària edificable màxima. 
d) El nombre màxim de plantes de les edificacions, l’alçada reguladora 

màxima de les quals es regirà pel quadre de l’article 143. 
6.3.3 Es destinarà com a mínim el 40% del sostre residencial per a la construcció 

d’habitatges de protecció pública, del qual un mínim del 20% es destinarà a 
habitatges amb protecció oficial de règim general o especial, i la resta a 
habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 

6.3.4 No s’admet l’ús d’habitatge en planta baixa. 
6.3.5 En el front d’edificació que confronta amb la plaça dels Pobles d’Espanya no 

s’admeten els accessos de vehicles a les plantes soterrani. En tot cas aquests 
accessos s’hauran de resoldre des dels carrers del Pare Garí i/o del Dr. 
Fleming. 
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6.4 Cessions 
En el marc d’aquest Polígon d’Actuació Urbanística, en aplicació de l’article 43 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme es cedirà gratuïtament a l’Ajuntament el sòl corresponent al 
15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit del Polígon d’Actuació. 

 
6.5 Paràmetres 
 Zona de l’Eixample (Clau 4) .................  2.027,87 m² 
 Superfície PAU 21................................  2.027,87 m² 
 Sostre màxim .......................................  8.406,41 m² 
 
6.6 Sistema d’actuació 
 El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
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3. INFORME AMBIENTAL 

3.1 Justificació 

3.2 Descripció 

3.2.1 Situació i emplaçament de l’àmbit de la modificació 

3.2.2 Topografia, clima, vegetació i paisatge 

3.2.3 Límits 

3.2.4 Usos i edificacions preexistents 

3.3. Anàlisi ambiental 

3.3.1 Àrees de protecció i conservació 

3.3.2 Vectors ambientals 

3.4. Justificació de l’ordenació 

3.5. Conclusió 
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3.1 JUSTIFICACIÓ 
 

El present Informe Ambiental es correspon a la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en relació amb la reubicació de la Caserna de la Policia 
Local. 

D’acord amb el que estableix l’article 118.4 del Decret Legislatiu 305/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, han d’incorporar obligatòriament informe ambiental, les 
modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles que 
tinguin una repercussió ambiental. 

La Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes en el seu article 7 determina les 
modificacions de plans i programes sotmesos a l’avaluació ambiental entre els quals no hi 
figura la tipologia de modificació de planejament objecte del present expedient. 

D’altra banda, per les seves característiques, la Modificació Puntual que es redacta tampoc 
presenta cap tipus de repercussió ambiental per la qual cosa es pot concloure que des de 
l’estricta aplicació de la legislació urbanística no és necessària la redacció de l’Informe 
Ambiental seguint el contingut establert en l’article 70 del Decret 305/2006. 

Tot i això, s’incorpora el present Informe Ambiental a la documentació de la Modificació Puntual 
del PGO de Vilanova i la Geltrú en relació amb la reubicació de la Caserna de la Policia Local, 
el qual es centrarà en l’àmbit de la Modificació que afecta el sòl urbà, considerant que en 
l’àmbit del sòl urbanitzable de L’Ortoll I només es modifiquen els paràmetres urbanístics del 
sector el qual, en el seu desenvolupament a través del pla parcial urbanístic, haurà d’incorporar 
el seu propi informe ambiental. 

Pel que fa a la precisió de la situació dels Sistemes Generals d’Espais Lliures i d’Equipaments, 
l’àrea situada al nord-oest de Mas d’en Dimas que limita amb la zona verda amb front a 
l’avinguda de l’Aragai, per la seva posició topogràfica i qualitat paisatgística es destina a Espais 
Lliures, mentre que la resta de sòl, dominat per Mas d’en Dimas i l’entorn de protecció definit en 
el P.E. i Catàleg, es destina a Sistema d’Equipaments. Aquestes precisions no comporten cap 
canvi en l’estructura general i orgànica prevista en el PGO de Vilanova i la Geltrú. 
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3.2 DESCRIPCIÓ 

 

3.2.1 Situació i emplaçament de l’àmbit de la modificació en sòl urbà 
 

L’àmbit de la modificació està situat al centre de Vilanova i la Geltrú. Es tracta del solar que 
ocupa la Caserna de la Policia Local i s’emplaça en el terç central d’una illa de component 
vertical delimitada pel carrer de Pelegrí Ballester al nord, pel carrer del Pare Garí a l’est, per 
l’avinguda de Cubelles al sud i pel carrer del Dr. Fleming a l’oest. El terç nord de l’illa està 
ocupat per la plaça dels Pobles d’Espanya i el terç sud per edificacions amb ús residencial i 
comercial. 

La seva situació el converteixen en un emplaçament privilegiat per al desenvolupament d’una 
àrea residencial que doni continuïtat a les edificacions amb front als carrers del Pare Garí i del 
Dr. Fleming i un nou front a la plaça dels Pobles d’Espanya. 

 

3.2.2 Topografia, clima, vegetació i paisatge 
 

La topografia de l’àmbit de la modificació presenta un lleuger desnivell en el sentit N-S amb un 
pendent mig de l’1% i en el sentit E-O és pràcticament pla. 

El plànol 8. Característiques topogràfiques mostra la topografia en el seu estat actual i els 
elements més rellevants de la seva morfologia. 

El clima del Garraf és predominantment mediterrani marítim. A Vilanova i la Geltrú la 
temperatura mitjana anual és de 16,5 graus. L’oscil·lació tèrmica és menor que en les 
comarques de l’entorn degut al predomini de vents frescos (marinades). 

La pluja és escassa. Les precipitacions anuals són de 500 i 600 l/m². 

La vegetació en l’àmbit de la modificació puntual no és un aspecte rellevant en el solar que 
actualment ocupa la Caserna de la Policia Local hi ha el dipòsit de vehicles municipal i la 
vegetació és pràcticament absent, destacant la presència de tres peus arboris d’envergadura 
mitjana. 

En la plaça dels Pobles d’Espanya la vegetació predominant són uns pins de gran tamany que 
envolten una pista esportiva. 

L’avinguda de Cubelles és l’únic carrer que delimita l’illa on es troba l’àmbit de la modificació 
que té arbrat, aquest consisteix en plàtans. 

L’àmbit de la modificació a l’estar en ple context urbà té un paisatge completament urbanitzat, 
envoltat d’illes amb edificacions d’ús residencial amb pràcticament la totalitat de les plantes 
baixes d’ús comercial. Cal destacar la proximitat del CEIP Pompeu Fabra a l’est de l’àmbit. 
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3.2.3 Límits 
 

L’àmbit de la modificació presenta els següents límits: 

• Al nord amb la plaça dels Pobles d’Espanya 

• A l’est amb el carrer del Pare Garí 

• A l’oest amb el carrer del Dr. Fleming 

• Al sud amb sòl qualificat com a Zona de l’Eixample (Clau 4) 

 

3.2.4 Usos i edificacions preexistents 
 

L’àmbit de la Modificació Puntual està qualificat de Sistema d’Equipaments col·lectius (Clau E), 
actualment l’ocupa la Caserna de la Policia Local i el dipòsit municipal de vehicles. 

El solar està ocupat per una edificació de planta baixa i planta pis lleugerament sobreaixecada i 
diversos mòduls prefabricats. 
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3.3. ANÀLISI AMBIENTAL 

 

3.3.1 Àrees de protecció i conservació 

 

3.3.1.1 Àrees de risc per a la seguretat i el benestar de les persones 
 

No hi ha cap àrea de risc per a la seguretat i el benestar de les persones identificada per les 
administracions sectorials competents. 

Segons l’INUNCAT l’àmbit d’estudi no es troba dins de cap zona determinada com a 
potencialment inundable. Segons l’INFOCAT, el municipi de Vilanova i la Geltrú no està 
catalogat en cap de les categories de perill d’incendi forestal. Segons el SISMOCAT la 
possibilitat que el municipi de Vilanova i la Geltrú es vegi afectat pel risc sísmic és remota. 

 

3.3.1.2 Àrees de protecció especial, conservació, fragilitat o singularitat 
 

En aquest àmbit no hi ha cap àrea que mereixi una protecció especial, mesures de conservació 
o elements singulars o fràgils. Tot i això, tal com s’ha explicat en la descripció de l’àmbit, 
l’existència d’importants exemplars de pins en la plaça dels Pobles d’Espanya s’haurà de tenir 
en compte per la seva proximitat a l’àmbit de la modificació. 

 

3.3.1.3 Àrees de protecció o conservació per a la concurrència de valors susceptibles 
de preservació 

 

En l’àmbit de la modificació no hi ha constància de l’existència de cap àrea o element a protegir 
o conservar, ni de la presència de restes arqueològiques. 

 

3.3.2 Vectors ambientals 

 

3.3.2.1 Consum energètic 
 

El consum energètic no esdevé un aspecte ambientalment rellevant en la present Modificació 
Puntual tenint en compte l’abast d’aquesta. 
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3.3.2.2 Consum, abastament i sanejament d’aigua 
 

L’empresa que gestiona l’abastament i el sanejament de l’aigua del municipi de Vilanova i la 
Geltrú és la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Aquesta realitza les tasques de 
conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram i gestiona la distribució dels recursos 
hidràulics així com la captació, regulació i potabilització d’aquests. 

El municipi disposa d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Vilanova i la Geltrú, 
gestionada pel Servei de Sanejament de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. 

El consum d’aigua, d’abastament i sanejament de l’aigua no esdevenen aspectes 
ambientalment rellevants en la present Modificació Puntual tenint en compte l’abast d’aquesta. 

 

3.3.2.3 Contaminació atmosfèrica 
 

Les principals fonts de contaminació atmosfèrica al municipi de Vilanova i la Geltrú són el 
trànsit i les indústries. Tenint en compte que la Modificació Puntual no comportarà un augment 
significatiu del trànsit ni l’aparició d’una nova zona industrial, no tindrà un impacte significatiu 
sobre la contaminació atmosfèrica. 

 

3.3.2.4 Contaminació acústica 
 

Les principals fonts de soroll ambiental al municipi de Vilanova i la Geltrú són el trànsit, 
l’activitat industrial i el veïnatge. Tenint en compte l’abast de la Modificació Puntual, la 
contaminació acústica no esdevé un aspecte ambientalment rellevant. 

 

3.3.2.5 Contaminació lluminosa 
 

Segons la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació de l’enlluernament per a la protecció del 
medi nocturn, l’àmbit d’estudi es situa en una zona E3. La Modificació Puntual no tindrà cap 
efecte significatiu sobre la contaminació lluminosa i haurà d’adaptar l’enllumenat a les 
característiques adients per a la zona i en qualsevol cas haurà d’afavorir l’estalvi i l’eficiència 
energètica. 

 

3.3.2.6 Residus 
 

El desenvolupament que es produirà en l’àmbit de la modificació generarà bàsicament residus 
del tipus municipal, tot i així, la generació dels residus no esdevé un aspecte ambientalment 
rellevant tenint en compte el seu abast. 
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3.4. JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ 
 

La Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú qualifica com a Zona 
de l’Eixample (Clau 4) la parcel·la que ocupa la Caserna de la Policia Local qualificada com a 
Sistema d’Equipaments Col·lectius (Clau E). 

Es proposa la construcció d’un edifici disposat en planta en forma d’U que completa l’illa 
edificada existent entre els carrers del Dr. Fleming i del Pare Garí, l’avinguda de Cubelles i la 
plaça dels Pobles d’Espanya. La nova edificació es planteja amb una profunditat edificable de 
15 metres i una altura de 5 plantes, quedant la planta superior reculada 5 m respecte de les 
alineacions dels carrers i de la plaça i 3 m respecte de la mitgera. El pati d’illa s’ocupa en la 
seva totalitat en una sola planta. 

La proposta pretén ser respectuosa amb l’entorn on es situa, el qual condiciona i s’ha tingut en 
compte en els següents aspectes: 

• Preservar l’arbrat preexistent en la plaça dels Pobles d’Espanya pel seu interès biològic i 
paisatgístic. 

• Completa una illa edificada ocultant les mitgeres de les edificacions existents amb front als 
carrers del Dr. Fleming i del Pare Garí. 

• Es recula la planta superior de l’edificació proposada per mantenir el màxim possible 
l’assolellament de les edificacions veïnes. 
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3.5. CONCLUSIÓ 
 

La Modificació Puntual del Pla General de Vilanova i la Geltrú en relació amb la reubicació de la 
Caserna de la Policia Local incorpora el present Informe Ambiental. 

S’han analitzat els aspectes i elements ambientals rellevants que poden influir en l’àmbit 
d’estudi. La proposta d’ordenació és coherent ambientalment. Malgrat això, per assegurar i 
minimitzar les afectacions ambientals es considera oportú l’acompanyament de mesures 
ambientals en la posterior fase d’edificació. 

 
Vilafranca del Penedès, desembre de 2010 

ESTUDI  HÈLIX, SLP, representat pels arquitectes 

 

 

 

 

 

PERE MARSÉ FERRER JOAN ROSSELLÓ RAVENTÓS JOSEP SOLER BARCELÓ 
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DOCUMENT NÚM. 4: INFORME SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 
L’informe de sostenibilitat econòmica dóna compliment a l’article 59.3d del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, en el qual es demana la justificació de la viabilitat i la ponderació de l’impacte de 
les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la 
implantació de les infraestructures i de la implantació i prestació de serveis necessaris, 
derivades de l’actuació que preveu el planejament. 

En el document núm. 6 Avaluació econòmica financera i agenda de la present Modificació 
Puntual es detalla la viabilitat econòmica de l’actuació en relació amb les finances públiques, 
evidenciant l’equilibri entre el cost del nou equipament i el benefici de l’actuació, en la qual 
només hi intervé l’administració pública. 

Pel que fa a l’àmbit específic de transformació d’usos, en el solar amb front a la plaça dels 
Pobles d’Espanya, cal considerar que forma part del sòl urbà consolidat, en el qual ja estan 
implantats tots els serveis urbans, i per tant no cal considerar càrregues per a la implantació de 
serveis. 

Respecte al manteniment de les infraestructures de serveis, no existeix en aquest àmbit de la 
modificació cap aspecte singular que requereixi un manteniment especial. 

Els serveis que es prestaran són els usuals a la resta de la ciutat. Aquests serveis es financen 
per la corresponent aplicació de taxes municipals per prestació de serveis. 

El model compacte de l’edificació proposat, facilita la prestació dels serveis urbans i contribueix 
al cost assequible de les taxes per a la seva prestació. 

L’administració municipal no ha d’incrementar els serveis en aquest àmbit, els quals, en tot cas, 
estaran finançats per un major nombre de contribuents que els actuals, de tal manera que no 
es pot produir cap impacte negatiu en les finances de l’Administració pública. 

 

 
Vilafranca del Penedès, desembre de 2010 

ESTUDI  HÈLIX, SLP, representat pels arquitectes 
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DOCUMENT NÚM. 5: MEMÒRIA SOCIAL 
 

5 MEMÒRIA SOCIAL 

5.1 Introducció 

5.2 Marc legal 

5.3 Anàlisi de l’evolució de la població 

5.4 Dinàmica demogràfica. Composició 

5.5 Mobilitat laboral 

5.6 Demanda d’habitatge 

5.7 Accessibilitat a l’habitatge 

5.8 Projeccions de població i d’habitatge 

5.9 Necessitats de nous habitatges 

5.10 Demanda d’habitatge protegit 

5.11 Conclusions 
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5.1 Introducció 
 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010 (DOGC 
12/05/2010), engloba dins el seu àmbit, a més de la comarca del Garraf, les comarques de l’Alt 
Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallés Occidental i el Vallés Oriental. 
En el document del Pla territorial la ciutat de Vilanova i la Geltrú, capital de comarca, és 
proposada com un centre urbà nodal dins d’un sistema de ciutats que conformen l’arc 
metropolità. 

En la memòria del Pla Territorial Metropolità s’estudia, entre d’altres qüestions, la evolució de la 
població de tot l’àmbit, els moviments migratoris, l’estructura d’edats, les diferents nacionalitats 
que la composen, així com, els canvis de la composició de les llars, la demanda d’habitatge i 
les característiques d’aquests habitatges, però no es fa referència en cap moment els objectius 
per a la producció d’habitatges assequibles en funció de les necessitats de la població. 

El Pla General d’Ordenació del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, redactat d’acord amb 
l’establert a la Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol tampoc inclou en la documentació la memòria social que 
defineixi els objectius de producció d’habitatge protegit. 

La present memòria social té com objectiu la justificació de les determinacions adoptades en la 
ordenació urbanística en relació a l’habitatge assequible. 

 

 

5.2. Marc legal 
 

La memòria social és un document que crea la Llei 10/2004, de 24 de desembre, que modifica 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la 
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. Més tard les determinacions que s’incloïen a 
l’entorn a l’habitatge assequible varen ser refoses en el decret legislatiu 1/2005, Text refós de la 
Llei d’urbanisme i posteriorment en el decret legislatiu 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

L’article 59. de l’esmentat Text refós estableix la inclusió de la memòria social com un 
document obligatori en els plans d’ordenació urbanística municipal. 

 

 Article 59. Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal. 

 

 1. Els plans d’ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que estableix 
l’apartat 2, mitjançant els documents següents: 

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció 
d’habitatge protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la 
llei. A més, si el planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l’article 34.3, cal 
justificar-lo en la memòria social. 
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L’article 34.3 citat es refereix als sistemes urbanístics que reserven terrenys destinats a 
habitatges dotacionals: 

 

 Article 34. Sistemes urbanístics generals i locals. 

 3. El planejament urbanístic general pot preveure com a sistemes urbanístics reserves 
de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics. El sistema urbanístic d’habitatges 
dotacionals públics comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer 
els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o 
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides. Aquestes 
polítiques s’han d’especificar en la memòria social del planejament urbanístic. 

 

També en el Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, es determinen els aspectes a que ha de fer referència la memòria social. En 
l’article 69.3 de l’esmentat reglament defineix la memòria social del pla d’ordenació urbanística 
municipal com el document d’avaluació i justificació de les determinacions del pla relatives a les 
necessitats socials d’accés a l’habitatge. A més, en l’article 69.5 del mateix reglament 
s’esmenten els col·lectius socials que requereixen atenció específica com són els immigrants, 
la gent gran i l’avaluació de l’impacte en funció del gènere. 

Malgrat tot, el Text refós de la Llei d’urbanisme estableix, en la disposició transitòria cinquena, 
que el planejament urbanístic derivat, relatius a sectors que preveuen usos residencials hauran 
d’incloure la memòria social mentre no ho incorpori el planejament general. 

Pel que fa referència a les reserves que s’han d’efectuar per habitatges de protecció pública, a 
més del que disposa l’article 66 del Decret legislatiu 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, es donarà compliment a les reserves que determinen l’article 57.3 i la 
disposició addicional cinquena del Decret legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

 

5.3. Anàlisi de l’evolució de la població 
 

Les dades de població per al municipi de Vilanova i la Geltrú i per a la comarca del Garraf 
indiquen un creixement demogràfic considerable en els darrers anys. A l’any 1998 el municipi 
de Vilanova i la Geltrú tenia una població de 50.244 habitants. El 2001 a Vilanova i la Geltrú hi 
havien 53.421 habitants, i el 2008, eren 64.905. En el 2009 la població a Vilanova i la Geltrú es 
comptabilitzen 65.890 habitants. Aquest creixement, si el mesurem entre els anys 1998 i 2009, 
significa un increment del 31,14%. 

En aquest mateix període el creixement de la població a la comarca del Garraf ha estat del 
48,98%, mentre que a tot Catalunya ha estat del 21,60%. A Vilanova i la Geltrú l’evolució 
demogràfica, en aquest període considerat, ha estat inferior al creixement de la comarca i 
superior al que resulta de la resta de Catalunya. 
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Si comparem el nombre d’habitants de la comarca del Garraf amb els del municipi de Vilanova i 
la Geltrú, per conèixer el pes demogràfic de la ciutat respecte de la pròpia comarca, a l’any 
2009 Vilanova i la Geltrú representa un percentatge del 46,05% del total de la població del 
Garraf. 

 
GRÀFIC 1: EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ, GARRAF I CATALUNYA DE 1998 A 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.4. Dinàmica demogràfica. Composició 
 

L’augment de població a Vilanova i la Geltrú, sobre tot en els darrers 10 anys, és degut a 
l’important saldo migratori que disposa, el qual es situa molt per sobre de la taxa del creixement 
natural. El creixement natural de la població de Vilanova i la Geltrú és molt semblant a les taxes 
de creixement natural de Catalunya, però inferiors a les taxes de la comarca del Garraf. 

En canvi el saldo migratori és superior a la mitjana del conjunt de Catalunya, encara que 
inferior a les taxes de creixement migratori de la comarca. La comarca del Garraf és, dels 
àmbits comparats, el que disposa del major creixement natural i del saldo migratori més elevat, 
situant-se molt per sobre de la mitjana de Catalunya. 
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TAULA 1: CREIXEMENT PER MIL HABITANTS DE LA POBLACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ, GARRAF I 
CATALUNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 2009 la població de Vilanova i la Geltrú era de 65.890 habitants segons les dades 
recollides a l’Institut d’Estadística de Catalunya amb una distribució per gènere lleugerament 
decantat a favor per la franja de les dones. El creixement de la població en els darrers 10 anys 
ha estat positiu amb un increment de 14.481 habitants. En termes relatius el municipi de 
Vilanova i la Geltrú ha anat incrementant-se anualment de forma molt regular, sempre per 
sobre de la mitjana de Catalunya i per sota de la comarca del Garraf. 

 
TAULA 2. PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS PER SEXE A VILANOVA I LA GELTRÚ 
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A Vilanova i la Geltrú el creixement de població en els darrers anys s’ha produït per les 
migracions d’origen metropolità, per les de procedència estrangera, bàsicament 
extracomunitaris, i per una contribució feble del creixement natural. La ciutat de Vilanova i la 
Geltrú en les darrers anys ha experimentat un increment de població degut a l’onada migratòria 
d’origen estranger que suposa un percentatge del 15,67% respecte del total de població, 
segons les dades estadístiques de l’any 2009. Aquestes dades estadístiques també es 
indiquen que s’incrementen en un 4% els nascuts a la resta de la comarca del Garraf, mentre 
que es mantenen constants els que tenen el seu origen a la resta de comarques de Catalunya i 
es redueixen els percentatges dels que tenen el seu origen a la resta de l’Estat. 

 
TAULA 3. POBLACIÓ SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Les piràmides de població de Vilanova i la Geltrú ajuden a entendre l’estructura i la composició 
de la població oferint dades de la seva edat i sexe. La mitjana d’edat esta situada a la franja 
compresa entre els 25 i els 39 anys d’edat. Els percentatges de població fins als 14 anys es 
troba l’entorn del 16%, entre els 15 i els 64 anys en el 68% i per més de 65 anys en el 16%. La 
piràmide de població de Vilanova i la Geltrú és molt semblant a la de Catalunya al coincidir els 
percentatges de població de la gent gran, major de 65 anys, i del jovent amb edats inferiors als 
19 anys, la qual cosa significa un comportament vegetatiu molt similar. 

 
GRÀFIC 2. PIRÀMIDE DE POBLACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ. 2001 
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5.5. Mobilitat laboral 
 

Les dades estadístiques que ens proporciona l’Institut d’Estadística de Catalunya tenen com a 
referència a tres variables: els residents que treballen en el propi municipi, els no residents que 
treballen en el municipi i els residents que treballen en un altre municipi. El col·lectiu de 
treballadors i treballadores que resideixen fora del municipi i que es desplacen a Vilanova i la 
Geltrú és el menys nombrós, mentre que els residents a Vilanova i la Geltrú que treballen en el 
mateix municipi són els més nombrosos. Per altra banda el col·lectiu de treballadors que 
resideixen a Vilanova i la Geltrú i s’han de desplaçar diàriament fora del municipi s’han 
incrementat en els darrers anys més que en les altres opcions considerades. 

Les destinacions per raons de treball dels residents a Vilanova i la Geltrú són, per ordre de 
magnitud, Barcelona, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilafranca del Penedès. 

Una de les raons que justifiquen l’increment dels desplaçaments dels residents a fora del 
municipi és l’atracció per l’interès residencial que té la ciutat de Vilanova i la Geltrú i l’òptima 
xarxa de transport de què disposa en front d’altres ciutats, que han decidit el canvi de domicili 
però mantenint el lloc del treball ubicat a l’entorn de la ciutat de Barcelona, la qual cosa implica 
un increment considerable dels desplaçaments fora del lloc de residència. Un altre motiu és el 
preu menor dels habitatges a Vilanova i la Geltrú i comarca en front dels preus dels habitatges 
situats a la ciutat de Barcelona i la seva conurbació. 

 
TAULA 4. LOCALITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ ALS ANYS 1996 I 2001 

 
 

5.6. Demanda d’habitatge 
 

La reducció del nombre de membres de les famílies i l’existència de noves formes de 
convivència familiar ha creat una demanda d’habitatges de menor superfície als que eren 
habituals 10 anys enrera. Això comporta que l’increment de la demanda que es produeix degut 
al creixement de la població sigui més gran encara pel fet que disminueixi el nombre de 
membres de les famílies. És per aquest motiu que la relació entre la necessitat d’habitatge 
principal i l’increment de la població no és proporcional. L’increment de la demanda 
d’habitatges, en els darrers 10 anys, ha estat molt més elevat que el creixement de la població 
en aquest mateix període de temps. 
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El fenomen generalitzat en relació a la grandària dels habitatges és la seva disminució en 
superfície per tal d’adaptar-se a la creixent demanda d’habitatges per a famílies reduïdes, per a 
dues persones o fins hi tot per a un sol membre. La dimensió mitjana dels habitatges a 
Vilanova i la Geltrú és inferior a la mitjana de Catalunya i es preveu que la tendència a 
disminuir es mantingui. En els darrers 10 anys la grandària dels habitatges a Vilanova i la 
Geltrú ha passat de 3,1 persones per habitatge a 2,68. 

 
TAULA 5. LLARS PER NOMBRE DE PERSONES 

 

 

Les darreres estadístiques sobre l’evolució de la construcció d’habitatges a Vilanova i la Geltrú, 
en referència a l’evolució que presenten la comarca del Garraf i el conjunt de Catalunya, ens 
indiquen una progressió creixent molt similar, encara que, en el cas de Vilanova i la Geltrú, per 
sota dels índex del Garraf i inferior a la mitjana de Catalunya. Malgrat que a partir de l’any 2003 
fins al 2005 es produeix a Vilanova i la Geltrú una forta davallada de la construcció que no es 
detectada en els altres àmbits considerats. 

El creixement de la construcció d’habitatges a la comarca del Garraf es situa per sobre de la 
mitjana de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb una taxa anual acumulada del 3,2% entre 
els anys 1991 i 2001 i del 2,9% entre 2001 i 2005. .A més, a la comarca del Garraf es 
remarcable l’augment del nombre d’habitatges principals construïts en front dels destinats a 
segona residència. A la dècada dels 90 els habitatges principals representaven el 49,60% del 
total d’habitatges, mentre que a l’any 2001 significava el 59,80%. Aquest percentatge 
d’habitatges principals a la comarca del Garraf és inferior a la mitjana existent a Vilanova i la 
Geltrú i a la totalitat de Catalunya. L’augment del nombre d’habitatges principals i la conseqüent 
disminució del destinats a segona residència en el període 1991-2001, es degut, sobretot, per 
la creació d’infraestructures de transport que han apropat la comarca a la regió metropolitana, 
incrementant la població que, tot i mantenint la destinació del lloc de treball, tria la comarca del 
Garraf com a destinació de la residència habitual. 

En relació al conjunt de Catalunya, el percentatge d’habitatges principals a Vilanova i la Geltrú, 
l’any 1991 era del 72,50%, mentre que en el 2001 era del 80%, percentatge més semblant al 
81% de la resta de Catalunya. 
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TAULA 6 HABITATGES PER TIPUS 

 

Pel que fa referència als preus dels habitatges a Vilanova i la Geltrú hem de fer esment a 
l’Informe sobre els sector de l’habitatge a Catalunya efectuat per la Direcció General de 
l’Habitatge a l’any 2008. D’aquest estudi es desprèn que a Vilanova i la Geltrú, els preus dels 
habitatges són un 10% inferiors a la mitjana dels municipis que integren la regió metropolitana, 
mentre que són superiors en un 25% que la mitjana del conjunt de municipis de la resta de 
Catalunya sense comptar amb els de la regió metropolitana. En el darrers anys l’increment de 
preus dels habitatges nous a Vilanova i la Geltrú , en el període comprés entre els anys 2007 i 
2008, ha estat del 16,40%, percentatge inferior als preus mitjans de Catalunya. 

 

5.7. Accessibilitat a l’habitatge 
 

L’Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya esmentat fa una aproximació a 
l’accessibilitat de l’habitatge lliure de nova construcció, a partir de la utilització dels paràmetres 
referents als preus dels habitatges, dels tipus d’interès hipotecaris i dels terminis d’amortització 
per concloure amb l’aportació del percentatge dels ingressos familiars per pagar la quota inicial 
d’amortització d’un préstec mitjà. 

 
TAULA 7. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA. BASE 2000. ÍNDEX A VILANOVA I LA GELTRÚ. SÈRIE 
TEMPORAL 
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L’Institut d’Estadística de Catalunya estableix un índex de renda familiar disponible bruta a 
Vilanova i la Geltrú, per al any 2004, equivalent a 93,50, que referenciat amb l’índex per a 
Catalunya establert en 100, significa 6,50 punts per sota la mitjana catalana. Comparant dades 
de renda per habitant i els preus d’habitatge a Vilanova i la Geltrú es constata que 
l’accessibilitat està per sota de la mitjana dels municipis de la resta de Catalunya exclosa la 
ciutat de Barcelona i els municipis de la seva conurbació. Atès que, com hem vist abans, els 
preus dels habitatges a Vilanova i la Geltrú són superiors en un 25% a la mitjana del conjunt de 
municipis de la resta de Catalunya, sense comptar amb els de la regió metropolitana, i, en 
canvi, disposa d’un índex de renda familiar 6,50 punts per sota de la mitjana catalana, 
l’accessibilitat a l’habitatge resulta molt inferior respecte d’altres municipis. 

 

5.8. Projeccions de població i d’habitatges 
 

El factor que defineix la demanda d’habitatge és el seu nombre en el municipi i aquest nombre 
està vinculat a la població real de la ciutat i a les dimensions dels habitatges. És per això que 
cal fer una estimació de la població per als pròxims anys. 

L’Institut d’Estadística de Catalunya no disposa d’estimacions de població municipals més que 
les que corresponen a la ciutat de Barcelona, però incorpora en les seves dades una projecció 
de població per a la comarca el Garraf fins a l’any 2021, segons tres escenaris fonamentats en 
la base del 2008. Els tres escenaris considerats per l’Idescat són les projeccions baixa, mitjana 
i alta. 

 

 
TAULA 8 . POBLACIÓ PROJECTADA A 1 DE GENER SEGONS L’ESCENARI (BASE 2008) DEL GARRAF. SÈRIE 
TEMPORAL 
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A partir d’aquests tres escenaris possibles es pot establir les projeccions per al municipi de 
Vilanova i la Geltrú fins a l’any 2021 tenint en compte que el pes específic de la població 
respecte de la població total a la comarca del Garraf suposa un 46,05% tal com a quedat 
evidenciat en el capítol 3. Anàlisi de l’evolució de la població. 

 
TAULA 9. PROJECCIONS DE POBLACIÓ A 2021. COMARCA DEL GARRAF I MUNICIPI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

 
 Escenari 

baix 
Escenari 

mitjà 
Escenari  

alt 

Comarca del Garraf 157.779 166.764 173.210 

Vilanova i la Geltrú 72.657 76.795 79.763 

 

A partir de l’estimació del nombre d’habitatges, tenint en compte el nombre de persones de 
mitjana que es considera per habitatge (2,68 segons darreres estimacions exposades al capítol 
6. Demanda d’habitatges) és el següent: 

 
TAULA 10. PROJECCIONS D’HABITATGES A 2021. VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 Escenari 

baix 
Escenari 

mitjà 
Escenari 

alt 

Habitatges 2,68 pers/habit 27.111 28.655 29.762 

 

La tendència a disminuir el nombre de persones que utilitzen l’habitatge sembla que es 
mantindrà en els propers anys tal com ens indica l’estadística per tipus d’habitatge per a 
Catalunya, la comarca i el municipi, sent aquesta una tendència que s’observa en tots els 
països integrants de la Comissió Europea. 
 

5.9. Necessitat de nous habitatges 
 
Els nous habitatges que caldrà considerar s’han de referir en relació a les previsions que el Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú feia l’any 2001, data de la seva aprovació definitiva. 
El nombre d’habitatges s’obtindrà de la diferència entre els habitatges principals actuals 
(20.154 habitatges principals en el 2001) i els habitatges previstos en les tres opcions 
projectades. 

 
TAULA 11. NECESSITAT DE NOUS HABITATGES PRINCIPALS A 2021 A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 Escenari 

baix 
Escenari 

mitjà 
Escenari 

alt 

Habitatges 2,68 pers/habit. 6.957 8.501 9.608 
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Com a conseqüència dels valors obtinguts es pot considerar que la necessitat d’habitatges 
principals nous, des de que el planejament urbanístic va establir les previsions de creixement, 
està a l’entorn d’aproximadament 7.000 habitatges i 9.600 depenent de l’escenari escollit. 

Les estadístiques per l’habitatge assenyalen un percentatge elevat d’habitatges destinats a 
segona residència, la quantificació dels quals caldrà tenir en compte amb l’objecte d’afegir-los a 
les previsions que s’han fet per als habitatges principals. El percentatge que s’aplica en les 
previsions és el que consta en les estadístiques (24,40% del nombre d’habitatges principals), 
malgrat que la tendència actual sigui la disminució dels habitatges de segona residència degut 
a la transformació que pateixen aquest habitatges per transformar-los en habitatges principals. 

 
TAULA 12. NECESSITAT DE NOUS HABITATGES TOTALS A 2021 A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 HABITATGES 

PRINCIPALS 
HABITATGES 
SECUNDARIS 

TOTAL 
HABITATGES 

Escenari baix 6.957 1.698 8.655 

Escenari alt 9.608 2.344 11.952 

 

Així, s’obtenen unes estimacions per l’horitzó de l’any 2021 per habitatges nous uns valors 
compresos entre 8.650 habitatges i 11.950 depenent de l’escenari escollit. 

Les previsions que l’actual planejament general fa pels sectors de desenvolupament residencial 
per l’esmentat horitzó és de 11.648 habitatges, mentre que el nombre d’habitatges previstos 
com a conseqüència de la Modificació Puntual (fent l’estimació que els nous habitatges tinguin 
una superfície mitjana de 70 m²) significa un increment a aquestes previsions de 78 habitatges. 
Aquests habitatges afegits a les previsions del planejament general significa un total de 11.726 
habitatges, els quals queden inclosos dins de la franja que delimiten els escenaris triats que 
determinen el nombre total d’habitatges nous per a l’horitzó del 2021. 

 

 

5.10. Demanda d’habitatge protegit 
 

En l’apartat 7 Accessibilitat a l’habitatge es constatava que a Vilanova i la Geltrú l’índex de 
renda familiar disponible està 6,50 punts per sota de la mitjana catalana i que, a més, els preus 
dels habitatges són superiors en un 25% a la mitjana del conjunt de municipis de la resta de 
Catalunya, si s’exclouen als de la regió metropolitana. Aquesta realitat comporta que 
l’accessibilitat a l’habitatge sigui inferior a altres municipis i per tant, hi ha major demanda 
d’habitatge protegit. 

Un estudi acurat sobre la relació entre el nivell d’ingressos de cada habitatge i la persona de 
referència que hi viu segons sigui gran o jove, dona o immigrant, ens ha d’indicar el col·lectiu 
de la població que més necessita ser afavorida de la política d’habitatge assequible. La relació 
entre aquests dos paràmetres posa en evidència una important proporció d’habitatges amb 
persones grans en els tram de rendes més baixes. El mateix passa amb els habitatges de 
rendes baixes en els quals les persones de referència són les dones amb una presència quasi 
tres vegades més gran que en els habitatges en els quals els homes són els referents. 



 
14 

 
                ESTUDI HÈLIX, SLP                                                         2010                                     AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

El lloc de naixement o la nacionalitat de la persona de referència també intervé en aquesta 
relació. El percentatge d’habitatges de renda més baixa en els que la persona de referència 
són estrangers és més elevat que els habitatges en que la persona de referència són de 
nacionalitat espanyola. 

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix l’objectiu d’aconseguir un 
parc mínim del 15% d’habitatges destinats a polítiques socials a Catalunya en un termini de vint 
anys, amb l’establiment d’un fons de suport financer del Govern per als municipis que presentin 
majors dificultats per a assolir el dit objectiu. 

Per altra banda la disposició addicional cinquena del Decret legislatiu 1/2010 Text refós de la 
Llei d’urbanisme estableix una reserva mínima addicional del 10% del sostre que es qualifiqui 
per a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, per a la 
construcció d’habitatges destinats a les noves tipologies d’habitatges amb protecció oficial. 

En l’àmbit de la present modificació puntual es preveu la reserva d’un 40% del sostre destinat a 
usos residencials d’habitatge de protecció per donar compliment a les lleis esmentades, el que 
significa una previsió de 31 habitatges reservats per a aquesta finalitat. 

 

5.11. Conclusions 
 

Es pot concloure que la ciutat de Vilanova i la Geltrú amb una evolució demogràfica creixent, 
amb una accessibilitat a l’habitatge pitjor a altres municipis catalans degut al percentatge elevat 
de rendes baixes i al cost dels habitatges, fa que sigui necessari l’aplicació de polítiques de 
promoció d’habitatges assequibles i de protecció. 

Si la Modificació Puntual del Pla General preveu la construcció de 78 habitatges nous –en el 
supòsit que els habitatges disposessin d’una superfície mitjana de 70 m²-, per donar 
compliment a la legislació vigent referent a la reserva d’habitatges de protecció caldrà la 
destinació de 31 habitatges per aquesta finalitat. 

Per altra banda, un valor afegit d’aquesta modificació puntual és la centralitat urbana que 
tindran els habitatges de protecció que es proposen, significant  una característica específica 
que no tenen altres habitatges de promoció pública que pertanyen a sectors de planejament 
allunyats del centre de la població. A més, oferint aquesta centralitat, es dona compliment a 
que les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció s’han d’emplaçar evitant la 
concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus, afavorint la cohesió social i evitant la 
segregació territorial dels ciutadans per raó del seu nivell de renda. 

 

Vilafranca del Penedès, desembre de 2010 

ESTUDI  HÈLIX, SLP, representat pels arquitectes 

 

 

 

PERE MARSÉ FERRER JOAN ROSSELLÓ RAVENTÓS JOSEP SOLER BARCELÓ 
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DOCUMENT NÚM. 6 
AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I AGENDA 
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DOCUMENT NÚM. 6: AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I AGENDA 
 

6. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I AGENDA 

6.1 Objecte de l’avaluació econòmica i l’agenda 

6.2 Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació 

6.2.1 Rendiment econòmic derivat de l’ordenació proposada per la Modificació Puntual 

6.2.1.1 Edificabilitat i usos del solar de la plaça dels Pobles d’Espanya 

6.2.1.2 Estimació dels valors unitaris dels costos de construcció 

6.2.1.3 Estudi de mercat dels valors de venda del sostre residencial i del sostre 
comercial 

6.2.1.4 Determinació del valor residual equivalent al valor del sòl del solar situat a la 
plaça dels Pobles d’Espanya 

6.2.2 Rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent 

6.2.3 Comparativa dels rendiments econòmics 

6.3 Agenda 

6.3.1 Condicionants de l’execució de la modificació de planejament 

6.3.2 Viabilitat econòmica i financera de la construcció de la nova Caserna 

6.3.2.1 Quantificació de les superfícies de l’edifici de la nova Caserna de la Policia 
Local i dels espais de l’entorn a urbanitzar 

6.3.2.2 Estimació dels valors unitaris dels costos de construcció de l’edifici de la 
Caserna i de la urbanització 

6.3.2.2.1 Edifici de la nova Caserna 

6.3.2.2.2 Obres d’urbanització de l’entorn de la Caserna 

6.3.2.3 Cost de la implantació de la Caserna 

6.3.2.4 Viabilitat 

6.3.3 Terminis per a l’execució de les determinacions de planejament 
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6.1 OBJECTIUS DE L’AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I L’AGENDA 
 

La funció de l’avaluació econòmica i financera de la Modificació Puntual del PGO de Vilanova i 
la Geltrú en relació amb la reubicació de la Caserna de la Policia Local, és l’anàlisi de les 
determinacions de la modificació de planejament, en ordre a proposar una agenda que 
estableixi les previsions temporals de la seva execució. 

A través d’aquest document es dóna compliment als requeriments de l’article 99.1 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme. 

En concret, es dóna compliment a: 

- Incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera una avaluació econòmica de 
la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

- Incloure en el document de l’agenda la previsió d’execució immediata del planejament i 
l’establiment del termini concret per aquesta execució, el qual ha de ser proporcionat a la 
magnitud de l’actuació. 

 

6.2 AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ 
 
6.2.1 Rendiment econòmic derivat de l’ordenació proposada per la Modificació Puntual 
 

6.2.1.1 Edificabilitat i usos del solar de la plaça dels Pobles d’Espanya 
En el solar que ocupa actualment la Caserna de la Policia Local es proposa la construcció d’un 
edifici disposat en planta en forma de U que completa l’illa edificada existent entre els carrers 
del Dr. Fleming i del Pare Garí, l’avinguda de Cubelles i la plaça del Pobles d’Espanya. La nova 
edificació es planteja amb una profunditat edificable de 15,00 metres i una altura de 5 plantes, 
quedant, la planta superior, reculada respecte de les alineacions dels carrers i de la plaça. El 
pati d’illa s’ocupa en la seva totalitat en una sola planta. 
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Les plantes baixes, a més dels vestíbuls d’entrada a les plantes pis, es destinen a locals 
comercials, admetent-se una planta altell reculada respecte de les alineacions a vial. Les 
plantes superiors es destinen a usos residencials. Les alineacions de la darrera planta queden 
reculades de les alineacions a vial i dels límits dels edificis confrontants. 

El nou edifici, amb l’objecte de fer les reserves d’aparcament que determina l’ordenança 
urbanística, disposarà de la superfície suficient a la planta soterrani per poder encabir les 
places d’aparcament necessàries. Entenem que aquest requeriment no ha de repercutir en el 
present estudi de viabilitat econòmica degut a que els costos generats per la construcció de la 
planta soterrani han de ser sensiblement equivalents als imports obtinguts per la venda de les 
places d’aparcament. És per aquesta raó que no es tenen en compte ni les despeses ni el valor 
de les vendes que generen les places d’aparcament que l’edifici haurà de contenir. 

Per donar compliment a la legislació que determina les reserves d’habitatges de protecció 
pública es fixa, en la proposta, un percentatge del 20% del total de sostre residencial destinat a 
habitatges en règim general i un altre 20% destinat a habitatges en règim concertat. El 60% 
restant es reserva a habitatges de renda lliure. 

El desglossament de les superfícies construïdes de l’edificació proposada és el següent: 

 

Planta baixa, locals comercials: 

 - a l’interior del pati d’illa 547,66 m² sostre 

 - sota la resta de plantes de l’edifici  1.480,21 m² sostre 

 

Total planta baixa, locals comercials: 2.027,87 m² sostre 

 

Planta altell, locals comercials: 

- sota la resta de plantes de l’edifici 1.111,74 m² sostre 

 

Total planta altell, locals comercials: 1.111,74 m² sostre 

 

Plantes superiors, habitatges: 

 - 60% de renda lliure 3.160,08 m² sostre 

 - 20% de règim general 1.053,36 m² sostre 

 - 20% de règim concertat 1.053,36 m² sostre 

 

Total plantes superiors, habitatges: 5.266,80 m² sostre 

 

TOTAL SUPERFÍCIE .................................................................... 8.406,41 m² sostre 
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6.2.1.2 Estimació dels valors unitaris dels costos de construcció  
 

Habitatges 
Amb l’objecte de determinar els costos de la construcció de l’edifici residencial proposat en el 
solar que ocupa l’actual Caserna de la Policia Local s’han utilitzat diverses fonts de dades. Les 
darreres edicions de les revistes especialitzades Emedos i Butlletí Econòmic de la construcció 
han servit per obtenir referències actuals de costos d’urbanització i d’obres per a la mateixa 
tipologia edificatòria. 

 

Per a habitatges entre mitgeres amb aparcaments a planta soterrani, amb acabats de qualitat 
mitjana, i per al lloc en què està situada l’obra, es determina un cost de 951,36 €/m², que és la 
mitjana dels valors que consten en les revistes esmentades (1.039,97 €/m² del Butlletí 
Econòmic de la construcció i 862,75 €/m² d’Emedos) 

 

Per a habitatges de renda lliure      951,36 €/m² 
 

En referència als habitatges de promoció pública amb els dos règims diferents –el general i el 
concertat- s’estableix entre ells el mateix escalat equivalent que existeix entre els valors de les 
diverses qualitats que el barem de les revistes especialitzades estableixen com a qualitat alta, 
mitjana i senzilla. Així s’obtenen els següents valors per als costos de construcció dels 
habitatges de promoció pública: 

 

Per a habitatges de règim general      709,43 €/m² 
 

Per a habitatges de règim concertat      860,69 €/m² 
 

Locals comercials 
Les mateixes publicacions especialitzades, esmentades anteriorment, serveixen per a 
determinar el valor del cost de construcció dels locals comercials que es proposen a la planta 
baixa i a l’altell de l’edifici. Per tant, el valor del cost de construcció dels locals comercials, a les 
plantes baixes i als altells, és el següent: 

 

Per a locals comercials       540,00 €/m² 
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6.2.1.3 Estudi de mercat dels valors de venda del sostre residencial i del sostre comercial 
 

L’estudi de mercat per obtenir els valors de venda del sostre residencial i el sostre comercial 
s’ha basat en dues fonts d’informació que sensiblement coincideixen en els resultats finals. Una 
de les línies d’informació ha estat la recollida de dades en relació als preus de mercat 
d’habitatges i de locals comercials a Vilanova i la Geltrú a través de la xarxa d’internet. L’altra 
font d’informació ha estat la consulta directe a agents de la propietat immobiliària. 

El quadre que s’adjunta resumeix de manera sistemàtica les característiques més rellevants de 
cada un dels habitatges triats entre les diverses ofertes que es troben a la xarxa d’internet: 

 

Les mostres escollides de la xarxa han estat 22 elements de la mateixa tipologia edificatòria 
que els habitatges proposats, de similar superfície i acabats i de nova construcció. Del mostreig 
efectuat s’han exclòs els quatre elements que tenien els valors més extrems i que podien crear 
distorsions en el resultat final, per fer-ne, per últim, una mitjana aritmètica entre els 18 elements 
restants. El resultat del mostreig efectuat ha estat molt similar amb el mòdul aportat pels agents 
de la propietat immobiliària que s’han consultat. Com a conseqüència, desprès de la recerca 
realitzada, es pot establir el valor de venda del sostre residencial de renda lliure amb la mitjana 
dels dos valors (3.301 €/m² i 3.335 €/m²) la qual determina el mòdul següent : 

Per a habitatges de renda lliure     3.318,00 €/m² construït 

SITUACIÓ SUPERFÍCIE 
m² 

NÚM. 
HABITACIO

NS 

NÚM. 
BANYS 

TERRASSA 
m² 

ANY 
CONSTRUCCIÓ 

CALEFACCIÓ ASCENSOR PREU MERCAT 
€ 

VALOR 
€/m² 

1-Estació 93,- 2 2 20, ´2008 Sí sí 300.500,- 3.231,- 
2-Centre 135,- 3 2 16,- 2008 Sí sí 433.000,- 3.207,- 
3-MG 122,- 4 2 15,- 2008 Sí sí 463.000,- 3.795,- 
4-Fàbrica 
Nova 

95,- 3 2 sí 2008 Sí sí 283.678,- 2.986,- 

5-Centre 80,- 3 2 15,- 2008 Sí sí 397.700,- 4.971,- 
6-Centre 96,- 4 2 sí 2008 Sí sí 299.800,- 3.123,- 
7-Rambla 
Samà 

66,- 2 1 48,- 2009 Sí sí 235.000,- 3.561,- 

8-Rambla 
Samà 

156,- 4 3 7,- 2009 Sí sí 459.000,- 2.942,- 

9-Rambla 
Samà 

68,- 2 1 8,- 2009 Sí sí 248.000,- 3.647,- 

10-Rambla 
Samà 

75,- 2 2 48,- 2009 Sí sí 270.000,- 3.600,- 

11-Centre 75,- 3 1 47,- 2008 Sí sí 280.000,- 3.733,- 
12-Molí de 
vent 

150,- 4 2 22,- 2000 Sí sí 360.000,- 2.400,- 

13-Ferrer Vidal 80,- 3 2 sí 2009 Sí sí 310.000,- 3.875,- 
14-Centre 147,- 4 2 - 2009 Sí sí 494.500,- 3.364,- 
15-Centre 79,- 2 1 sí 2008 Sí - 154.990,- 1.962,- 
16-Fàbrica 
Nova 

95,- 3 2 sí 2008 Sí sí 283.678,- 2.986,- 

17-Casc antic 64 2 1 - 2008 Sí - 192.500,- 3.008,- 
18-Centre 65 2 1 - 2008 Sí - 199.892,- 3.634,- 
19-Centre 78,- 2 1 - 2008 Sí - 238.774,- 3.061,- 
20-Centre 149,- 4 2 29,- 2008 Sí sí 385.000,- 2.584,- 
21-Centre 150,- 4 2 29,- 2008 Sí - 450.000,- 3.000,- 
22-Centre 77,- 3 2 7,- 2008 sí sí 369.620,- 4.800,- 
 
Elements de la mostra exclosos per ser valors extrems 
 
Càlcul de la mitjana aritmètica del valor unitari:    59.417,- / 18 elements = 3.301,. €/m² 
 
Valor unitari aportat per Administradors de la Propietat Immobiliària :  3.335,-€/m² 
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En relació als locals comercials de la planta baixa i de la planta altell, el quadre següent 
resumeix les característiques de cada un dels locals comercials triats entre les diverses ofertes 
que es troben a la xarxa d’internet: 

 

En l’obtenció del valor de venda del sostre destinat a usos comercials situats a la planta baixa, 
el procés ha estat equivalent al efectuat pel càlcul del valor de venda per als habitatges, al 
haver-ne utilitzat les mateixes fonts per a l’obtenció de dades. La única diferència, amb el 
procés descrit anteriorment, ha estat que les dades facilitades pels agents de la propietat 
immobiliària no han estat del tot coincidents amb el resultat del mostreig i s’ha optat per 
efectuar la mitja aritmètica entre els dos valors resultants. Aquesta valoració mitjana entre els 
dos valors finals (2.887,00 €/m² i 2.404,00 €/m²) dona el mòdul següent: 

 
Per a locals comercials a planta baixa   2.645,50 €/m² construït 
 
Pel que fa referència als altells que es poden construir com a complement als locals comercials 
de les plantes baixes, a judici dels agents de la propietat immobiliària consultats, estableixen un 
valor equivalent a la meitat del que es determina pels locals comercials de la planta baixa. Així, 
es determina els valor en venda dels altells vinculats als locals de la planta baixa amb la xifra 
següent: 

 
Per als altells vinculats als locals de la planta baixa: 1.322,75 €/m² construït 

SITUACIÓ SUPERFÍCIE 
m² 

ALTELL ANY CONSTRUCCIÓ PREU MERCAT 
€ 

VALOR 
€/m² 

1-Centre 80,- - - 435.150,- 5.439,- 
2-Centre 70,- - - 650.000,- 9.286,- 
3-Centre 302,- - - 790.000,- 2.616,- 
4- Centre 131,- - - 1.200.000,- 9.160,- 
5-Centre 250,- - - 2.400.000,- 9.600,- 
6-Centre 85,- - 2000 162.273,- 1.909,- 
7-Centre 30,- - - 72.000,- 2.400,- 
8-Centre 115,- - - 360.000,- 3.130,- 
9-Centre 120,- - - 509.850,- 4.249,- 
10-Centre 115,- - - 360.601,- 3.136,- 
11-Centre 120,- - - 198.350,- 1.653,- 
12-Centre 92,- - - 312.000,- 3.391,- 
13-Coroleu 125,- - - 450.000,- 3.600,- 
14-Centre 85,- - 2000 150.000,- 1.765,- 
15-Centre 30,- - - 49.000,- 1.633,- 
16-Centre 145,- - 2008 312.000,- 2.152,- 
17-Centre 121,- - 2008 348.587,- 2.881,- 
18-Centre 180,- - 2008 517.400,- 2.874,- 
19-Centre 170,- - 2008 339.500,- 1.997,- 
20-Centre 165,- - 2008 248.770,- 1.508,- 
21-Centre 173,- - 2008 517.400,- 2.991,- 
22-Centre 106,- - 2008 248.770,- 2.347,- 
23-Centre 200,- - 2008 658.000,- 3.290,- 
24-Centre 115,- - 2008 286.130,- 2.488,- 
25-Centre 193,- - 2008 658.000,- 3.409,- 
26-Centre 90,- - 2008 210.000,- 2.333,- 
27-Rambla Samà 117,- 104,- 2009 378.000,- 2.229,- 
28-Fàbrica Nova 111,- - - 320.580,- 2.888,- 
 
Elements de la mostra exclosos per ser valors extrems 
 
Càlcul de la mitjana aritmètica del valor unitari:  63.514,- / 22 = 2.887,- €/m² 
 
Valor unitari aportat per Administrador de la Propietat Immobiliària : 2.404,- €/m² 
El valor dels altells en els locals comercials es deprecien el 50% del valor que té la planta baixa 
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En relació al preu de venda dels habitatges de protecció oficial aquest està subjecte a les 
determinacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
que estableix, per a cada zona del territori i el tipus de règim acollit, els preus màxims de 
venda. 

A Vilanova i la Geltrú li correspon la Zona A2 pel règim concertat i la Zona A pel règim general. 
Aquestes Zones i aquests tipus de règim d’habitatge protegit tenen establerts els següents 
valors màxim de venda: 

 
Per als habitatges de règim general    1.940,48 €/m² útil 
 

Per als habitatges de règim concertat   3.001,68 €/m² útil 
 

Els valors de venda que s’han determinat en €/m², es resumeixen en el següent quadre: 

 

Habitatges renda lliure 3.318,00 €/m² construït 
Locals comercials a planta baixa  2.645,50 €/ m² construït  
Locals comercials a planta altell 1.322,75 €/ m² construït 
Habitatges règim general 1.940,48 €/ m² útil 
Habitatges règim concertat 3.001,68 €/ m² útil 

 

 
6.2.1.4 Determinació del valor residual equivalent al valor del sòl del solar situat a la 

plaça dels Pobles d’Espanya 
 

Per a la determinació del valor del sòl del solar que està ocupat actualment per la Caserna de 
la Policia Local, i en relació a la proposta d’aprofitament urbanístic, s’aplicarà el valor de 
repercussió obtingut pel Mètode del Valor Residual pel procediment estàtic recollit a la Llei 
8/2007, de 28 de maig, del sòl, i ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de 
valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres. 

 
La fórmula adoptada per al càlcul del valor residual pel procediment estàtic és la següent: 

 

F = VM x (1-b) – Σ Ci 
On: 

 
F = Valor del sòl aportat 

VM = Valor de venda de la promoció 

b = Marge o benefici net del promotor en tant per u 

Ci = Cada un dels pagaments necessaris considerats 
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Càlcul de venda de la promoció VM 
A l’hora de determinar el valor de venda de cada un dels elements de la promoció caldrà 
adequar-los a la superfície construïda de venda amb l’objecte de desestimar els espais 
comuns. Així, per a aquest concepte es disminuiran el 20% de la superfície construïda aquells 
elements que en la promoció es consideren de renda lliure, com són, els locals comercials i els 
habitatges que no són de promoció pública. S’exceptuen d’aquesta minoració aquelles parts 
dels locals que estan situats en el pati interior d’illa de l’edifici proposat, atès que no disposen 
d’elements comuns que s’hagin de considerar. 

En canvi, dels habitatges de protecció oficial caldrà obtenir-ne la superfície útil donat que els 
valors fixats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge estan acordats per aplicar-los en 
superfícies útils. En aquest cas, per minorar les superfícies construïdes, es determina la 
reducció del 25%, que és el percentatge utilitzat per l’Institut Català del Sòl. 

Les superfícies construïdes de venda per els elements de renda lliure són les següents: 

 

Planta baixa: local comercial 

 - Pati interior 547,66 m² sostre construït 

 - Sota plantes de l’edifici     1.480,21 m² x 0,80 =     1.184,17 m² sostre construït 

 

Planta altell: local comercial 

- Sota plantes de l’edifici         1.111,74 m² x 0,80 =  889,39 m² sostre construït 

 

Plantes superiors: habitatges 

 - Habitatges renda lliure          3.160,08 m² x 0,80 = 2.528,06 m² sostre construït 

 

Les superfícies útils dels habitatges de protecció oficial són les següents: 

 

 - Habitatges règim general     1.053,36 m² x 0,75 =         790,02 m² sostre útil 

 - Habitatges règim concertat  1.053,36 m² x 0,75 =         790,02 m² sostre útil 

 

A partir d’aquests superfícies s’obtenen els valors de venda de cada un dels elements de la 
promoció amb l’aplicació dels valors unitaris calculats en el paràgraf anterior: 

 

Per als locals comercials a planta baixa: 

 547,66 m² sostre     x  2.645,50 €/m² sostre  =   1.448.834,53 € 

 1.184,17 m² sostre  x  2.645,50 €/m² sostre  =  3.132.721,74 € 

 

Per als locals comercials a planta altell: 

 889,39 m² sostre     x  1.322,75 €/m² sostre  =  1.176.440,62 € 
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Per als habitatges de renda lliure: 

 2.528,06 m² sostre   x  3.318,00 €/m² sostre  =  8.388.103,08 € 

 

Per als habitatges de règim general: 

 790,02 m² sostre     x  1.940,48 €/m² sostre  =  1.533.018,01 € 

 

Per als habitatges de règim concertat: 

 790,02 m² sostre     x  3.001,68 €/m² sostre  =  2.371.387,23 € 

 

El valor total en venda (VM) es xifra en:          18.050.505,21 € 

 

Cost de la promoció 
En l’apartat 6.2.1.2 s’han determinat els valors unitaris del cost de la construcció de cada un 
dels elements que integren la promoció. Per obtenir el valor total dels costos de la construcció 
caldrà aplicar aquells valors determinats a la superfícies construïdes de cada element: 

 

Per als locals comercials. Planta baixa i altell: 

3.139,61 m² sostre  x  540,00 €/m² sostre  =  1.695.389,40 € 

 

Per als habitatges de renda lliure: 

3.160,08 m² sostre  x  951,36 €/m² sostre  =  3.006.373,71 € 

 

Per als habitatges de règim general: 

1.053,36 m² sostre  x  709,43 €/m² sostre  =     747.285,18 € 

 

Per als habitatges de règim concertat: 

1.053,36 m² sostre  x  860,69 €/m² sostre  =      906.616,42 € 

 

Despeses totals de construcció (DC):    6.355.664,71 € 
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A aquestes despeses caldrà afegir els costos derivats de la redacció del projecte d’obres i de 
tots aquells documents que són necessaris per l’execució de l’obra. La relació d’aquests 
conceptes i el seu cost es detallen en el llistat següent: 

 

Treballs de topografia      3.000,00 € 

Estudi geotècnic      4.000,00 € 

Projecte bàsic i d’execució            261.629,70 € 

Estudi de seguretat i salut              34.011,86 € 

Direcció d’arquitecte             112.127,02 € 

Direcció d’arquitecte tècnic            112.127,02 € 

Control de qualitat               10.091,43 € 

Coordinador de seguretat              23.359,80 € 

Obres d’enderroc antiga Caserna              32.130,00 € 

Projecte enderroc, estudi de seguretat, 

direcció d’obra, coordinador de seguretat    3.448,00 € 

Taxes per llicències d’obra     184.419,43 € 

 

Despeses totals de gestió i redacció de projectes (DG): 780.344,26 € 

 

Les despeses de promoció i venda (DP) i les despeses de finançament de les obres (DF) s’han 
de tenir en compte i afegir-les a les despeses anteriors. 

 

Per les despeses de promoció i venda es considera el marge del 5% del valor total de la 
inversió: 

 

 DP = 0,05 x (F + DC + DG)  =  0,05F + 356.800,45 

 

Per les despeses financeres s’adopta l’interès anual del 3,25%, aplicat al 50% del total de la 
inversió 

 

 DF = 0,01625 x (F + DC + DG + DP) = =0,0170625 F + 121.758,15 

 

El sumatori de les despeses calculades és el factor que s’haurà d’afegir a la formula del valor 
residual: 

 

ΣCi = DC + DG + DP + DF = 0,0670625 F + 7.614.567,57 
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Valor residual de la promoció 
L’aplicació dels diversos factors, que s’han calculat en el paràgraf anterior, a la fórmula del 
valor residual suposarà desvetllar l’única incògnita que resta per trobar, que és el valor del sòl 
aportat. Es considera a efectes de la present estimació, un marge de benefici pel promotor 
equivalent al 18% de la inversió total realitzada. L’índex b de la fórmula s’expressa en tant per 
u. 

F = VM x (1-b) – Σ Ci 
On: 

 

F  = Valor del sòl aportat 

VM  = 18.050.505,21 € 

b = 0,18 

Σ Ci = 0,0670625 F + 7.614.567,57 
 
 F = 18.050.505,21 x (1-0,18) –(0,0670625 F + 7.614.567,57) 
 
Resultant: 
 

F= 6.735.169,40 € 

 
En aplicació de l’article 43 del Text refós de la Llei d’urbanisme, els propietaris d’un nou polígon 
d’actuació urbanística hauran de cedir el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic 
preexistent. 

En l’article 99.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme s’especifica que l’import obtingut de 
l’alineació del sòl de cessió amb aprofitament, en la part que correspon a l’excés del 
percentatge respecte el 10% pot ser destinat, totalment o parcialment, a pagar el cost 
d’obtenció i execució de sistemes urbanístics no imputables. 

Si s’equipara el valor residual de la promoció a les unitats d’aprofitament resulta el següent 
valor unitari de les unitats d’aprofitament: 

6.735.169,40 € : 6.785,50 UA = 992,582 €/UA 

 

De l’aprofitament urbanístic, s’haurà de cedir el 15% equivalent a: 

6.785,50 UA x 15% = 1.017,825 UA 

 

Als efectes de la viabilitat econòmica, l’aprofitament urbanístic resultant és: 

6.785,50 UA – 1.017,825 UA = 5.767,675 UA 

 

Aquest aprofitament urbanístic és equivalent al següent valor: 

5.767,675 UA x 992,582 €/UA = 5.724.890,39 € 
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Donat que la modificació puntual es redacta per fer factible la construcció de la nova caserna 
de la policia local i que és possible destinar l’excés de percentatge respecte al 10% de cessió a 
l’execució de sistemes no imputables a cap àmbit d’actuació urbanística, es podria aplicar 
aquest 5% a costejar aquesta construcció. 

6.785,50 UA x 5% = 339,279 UA 

 

Aquestes unitats d’aprofitament tenen el següent equivalent econòmic: 

339,279 UA x 992,582 €/UA = 336.785,26 € 

 

De l’avaluació econòmica de la Modificació Puntual del PGO resulta un valor destinat a la 
construcció de l’equipament de la Caserna de la Policia Local de: 

5.724.890,39 € + 336.785,26 € = 6.061.675,65 € 
 
 
6.2.2 Rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent 
 

Tal com es raona en el punt 1.13.2 Determinació de l’aprofitament urbanístic del solar 
d’equipament de la plaça dels Pobles d’Espanya, de la memòria de la present Modificació 
Puntual del PGO, no es considera que el solar tingui aprofitament al formar part del Sistema 
d’equipaments col·lectius (Clau E). 

La consideració de la inexistència d’aprofitament comporta que no es contempli cap tipus de 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent. 

 
 
6.2.3 Comparativa dels rendiments econòmics 
 

Valor del solar derivat de l’ordenació vigent .....................................0 € 

Valor del solar derivat de l’ordenació  
de la Modificació Puntual...............................................6.735.169,40 € 

 

La Modificació Puntual proposada té un rendiment econòmic estimat de 6.735.169,40 €. Aquest 
rendiment econòmic restarà afectat per l’obligació de cedir el 15% de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic del sector. 



 
14 

 
                ESTUDI HÈLIX, SLP                                                         2010                                    AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

6.3 AGENDA 
 
6.3.1 Condicionants de l’execució de la modificació de planejament 
 

La Modificació Puntual del PGO proposada té com un dels seus objectius principals el trasllat i 
construcció de la nova Caserna de la Policia Local a un solar del sector L’Ortoll I a les 
proximitats de Mas d’en Dimas. 

L’execució de les determinacions de la Modificació Puntual al solar ocupat actualment per les 
Casernes, que confronta amb la plaça dels Pobles d’Espanya i el carrer del Pare Garí i del Dr. 
Fleming, és a dir la construcció de l’edifici en forma d’u que la modificació planteja, no podrà 
fer-se efectiva fins que no s’hagi efectuat el trasllat de les Casernes, per a la qual cosa és 
necessari prèviament construir el nou edifici en el solar de Mas d’en Dimas. 

L’execució del planejament modificat resta per tant condicionada a la construcció de la nova 
Caserna de la Policia Local. 

 

6.3.2 Viabilitat econòmica i financera de la construcció de la nova Caserna 
 

La Modificació Puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú objecte del present expedient té el seu 
origen en la necessitat de traslladar i construir una nova Caserna de la Policia Local la qual es 
pretén finançar a través de l’aprofitament urbanístic obtingut del solar on actualment s’ubica la 
Caserna de la Policia el valor del qual s’ha obtingut en l’apartat 6.2.1.4 del present document. 

Amb la finalitat d’analitzar la viabilitat econòmica d’aquesta operació s’examina a continuació 
les característiques de la Caserna de la Policia Local i s’estableixen els costos de la seva 
construcció. 

 

6.3.2.1  Quantificació de les superfícies de l’edifici de la nova Caserna de la Policia 
Local i dels espais de l’entorn a urbanitzar 

 

La Caserna nova de la Policia Local es situa en una finca situada prop de la Masia d’en Dimas, 
a la confluència de l’avinguda de Cubelles i el carrer de la Masia d’en Dimas, que el 
planejament general qualifica d’equipaments. La superfície del solar on es planteja la 
construcció de la Caserna és de 7.249,71 m². 

L’avantprojecte de la nova Caserna preveu la construcció d’una planta soterrani, dues plantes i 
una planta sota coberta. L’avantprojecte destina les següents superfícies construïdes a cada 
una de les plantes esmentades: 

 

Planta soterrani: 

 - Sup. construïda garatge 743,20 m² sostre 

 - Sup. construïda tancada 485,80 m² sostre 

Total 1.229,00 m² sostre 
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Planta baixa: 

 - Sup. construïda tancada 771,71 m² sostre 

 - Sup. construïda porxos 50% 213,53 m² sostre 

Total 985,24 m² sostre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta primera: 

 - Sup. construïda tancada 807,90 m² sostre 
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Planta sota coberta: 

 - Sup. construïda tancada 130,43 m² sostre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les superfícies totals construïdes, diferenciant els usos de garatge dels propis de la Caserna, 
són: 

 

Superfície construïda garatge        743,20 m² sostre 

Superfície construïda Caserna     2.409,37 m² sostre 

 

TOTAL SUPERFÍCIE .................................................................... 3.152,57 m² sostre 
 

La construcció de la Caserna de la Policia Local comporta també la urbanització dels espais del 
seu entorn. Les superfícies de cada un d’aquests espais vinculats a la Caserna són les 
següents: 

 

Vial d’accés a la Caserna       1.472,24 m² 

 

Espai interior del recinte de la Caserna        834,13 m² 

 

Plataformes d’aparcament       2.334,84 m² 

 

Espais verds         1.652,76 m² 

 

TOTAL SUPERFÍCIE ESPAIS A URBANITZAR...................................... 6.293,97 m² 
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6.3.2.2 Estimació dels valors unitaris dels costos de construcció i d’urbanització 
 

6.3.2.2.1 Edifici de la nova Caserna 
 

Per a la determinació del cost de construcció de l’edifici de la Caserna de la Policia Local s’han 
avaluat 14 adjudicacions d’obra diferents, destinades a la construcció de comissaries per als 
mossos d’Esquadra i de casernes per a la Policia Local, que previ a haver-ne descartat 
aquelles que no s’adeqüen a les dimensions de la que es proposa, han estat degudament 
homogeneïtzades per un coeficient d’actualització que iguala la data en que han estat 
construïdes, perquè puguin ser confrontades entre elles. Els imports d’adjudicació que s’han 
actualitzat són els de 4 comissaries de Mossos d’Esquadra que tenen superfícies construïdes 
similars a les de l’avantprojecte de la nova Caserna de Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 
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La relació de les obres valorades i els imports actualitzats queden determinats en el quadre 
següent: 

 

EQUIPAMENT 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA 
OBRA NOVA 

(m²) 

IMPORT 
ADJUDICACIÓ 

(€  IVA INCLÒS) 
PREU/m,²  

(€ / m²) 
ANY 

LICITACIÓ 
INCREMENT 

DELS COSTOS  
(%) 

IMPORT 
ACTUALIZAT 

(€) 

Comissaria Mossos 
d'Esquadra SANT VICENÇ 
DELS HORTS 

1549,63 2.922.940,73 € 1.886,22 € 21-12-2006   

Comissaria Mossos 
d'Esquadra MARTORELL 3087,38 4.284.336,05 € 1.387,69 € 21-12-2006 12,62% 1.562,82 € 

Comissaria Mossos 
d'Esquadra SANT BOI  
DE LLOBREGAT 

2377,86 3.815.945,65 € 1.604,78 € 21-12-2006   

Comissaria Mossos 
d'Esquadra GAVÀ 3507,66 6.012.276,86 € 1.714,04 € 21-12-2006 12,62% 1.930,35 € 

Comissaria Mossos 
d'Esquadra 
CASTELLDEFELS 

1629,00 3.114.599,28 € 1.911,97 € 21-12-2006   

Edifici POLICIA LOCAL 
CASTELLDEFELS 4266,26 2.495.868,90 € 585,03 € -   

Comissaria Mossos 
d'Esquadra VILADECANS 1791,68 2.971.815,10 € 1.658,68 € 21-12-2006   

Comissaria Mossos 
d'Esquadra VILANOVA  
I LA GELTRÚ 

2413,55 3.751.318,80 € 1.554,27 € 21-12-2006   

Comissaria Mossos 
d'Esquadra SITGES 1716,59 3.397.081,38 € 1.978,97 € 21-12-2006   

Comissaria Mossos 
d'Esquadra VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 

3302,95 4.412.751,00 € 1.336,00 € 21-12-2006 12,62% 1.504,61 € 

Comissaria Mossos 
d'Esquadra SANT SADURNÍ 
D'ANOIA 

1227,51 2.655.365,98 € 2.163,21 € 21-12-2006   

Comissaria Mossos 
d'Esquadra EL VENDRELL 3099,00 4.988.042,79 € 1.609,57 € 4-5-2007 7,13% 1.724,33 € 

Comissaria Mossos 
d'Esquadra EL PRAT  
DE LLOBREGAT 

2767,56 3.490.612,82 € 1.261,26 € -   

Comissaria Mossos 
d'Esquadra SABADELL 4715,00 6.382.080,66 € 1.353,57 € -   

 

Els coeficients homogeneïtzadors s’han determinat a partir de la evolució dels índexs dels 
costos de la construcció, per a edificacions de caràcter no residencial, des de l’any en que 
s’adjudicaren les obres fins a l’any en curs, publicats pel Ministerio de Fomento. Així, s’ha 
aplicat l’increment del 12,62% per les obres adjudicades a finals de l’any 2006 i l’increment del 
7,13% per les obres adjudicades a mitjans de l’any 2007. La mitjana entre els 4 valors 
homogeneïtzats suposa el valor unitari de 1.680,52 €/m². 

Aquest valor mitjà s’ha obtingut de pressupostos on l’impost de l’IVA estava inclòs per la qual 
cosa caldrà minorar-lo amb l’objecte de recuperar el valor unitari bàsic, obtenint-se el valor 
següent: 

 

Per a la Caserna de la Policia Local    1.448,72 €/m² 
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6.3.2.2.2 Obres d’urbanització de l’entorn de la Caserna 
 
Els costos de la urbanització dels espais vinculats a l’edifici de la Caserna de la Policia Local es 
determinen a partir dels valors mitjans extrets d’altres projectes de les mateixes 
característiques dels que es projecten. Així, per a la urbanització de les obres complementàries 
a l’entorn de la nova Caserna, es determinen els valors següents: 
 
Per a la urbanització del vial d’accés a la Caserna   180,00 €/m² 
Per a la urbanització de l’espai interior del recinte 
de la Caserna          90,00 €/m² 
Per a la urbanització de les plataformes 
d’aparcament          60,00 €/m² 
Per a la urbanització dels espais verds      36,00 €/m² 
 
6.3.2.3 Cost de la implantació de la Caserna 
 
En l’apartat 6.3.2.1 del present document s’han relacionat les superfícies construïdes de 
l’avantprojecte de la Caserna de Policia Local de Vilanova i la Geltrú. També, en els apartats 
6.3.2.2 i 6.3.2.3 s’han determinat els valors unitaris de construcció de l’edifici de la Caserna, els 
valors unitaris d’urbanització dels espais a l’entorn vinculats a la Caserna i l’estimació del cost 
d’equipaments i mobiliari. 

D’aquests valors unitaris en resulten els costos de les obres de construcció de l’edifici de la 
Caserna i de la urbanització del seu entorn, que afegits als costos derivats de la redacció de 
projecte i de la direcció tècnica i del cost d’equipament i mobiliari determinen el cost total de la 
implantació de la Caserna. 

Per a la implantació de la Caserna caldrà tenir en compte les despeses següents: 
 
Construcció de l’edifici de la Caserna: 

 - 3.152,57 m² sostre  x  1.448,72€/m²  = ................................................  4.567.191,21 € 

 

Costos derivats de la redacció del projecte d’obres i de 
tots aquells documents que són necessaris per l’execució 
de l’obra: 

 Estudi geotècnic         4.000,00 € 
 Projecte bàsic i d’execució    168.802,00 € 
 Estudi de seguretat i salut      21.944,00 € 
 Direcció d’arquitecte       72.343,00 € 
 Direcció d’arquitecte tècnic      72.343,00 € 
 Control de qualitat         6.511,00 € 
 Coordinador de seguretat      15.072,00 € 

Despeses totals de gestió i redacció de projectes:...................................... 361.015,00 € 
 

COSTOS TOTALS PER L’EDIFICACIÓ.................................................  4.928.206,21 € 
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Urbanització dels espais a l’entorn de la Caserna: 

 

 - Vial d’accés a la Caserna: 

 1.472,24 m²  x  180,00 €/m²  = 265.003,20 € 

 

 - Espai interior del recinte de la Caserna: 

 834,13 m²  x  90,00 €/m²  =   75.071,70 € 

 

 - Plataformes d’aparcament: 

 2.334,84 m²  x  60,00 €/m²  = 140.090,40 € 

 

 - Espais verds: 

 1.652,76 m²  x  36,00 €/m²  =   59.499,36 € 

 

Despeses totals de l’obra d’urbanització: .................................................... 539.664,66 € 
 

Costos derivats de la redacció del projecte d’urbanització 
i de tots aquells documents que són necessaris per 
l’execució de l’obra: 

 Estudi geotècnic 3.000,00 € 
 Projecte d’urbanització          22.707,00 € 
 Estudi de seguretat i salut 2.530,00 € 
 Direcció tècnica 9.732,00 € 
 Control de qualitat    876,00 € 
 Coordinador de seguretat 3.117,00 € 

Despeses totals de gestió i redacció de projectes:.......................................  41.962,00 € 

 

COSTOS TOTALS PER LA URBANITZACIÓ............................................ 581.626,66 € 
 

El quadre resum del cost total de la implantació de la Caserna és el següent: 

 

COSTOS TOTALS PER L’EDIFICACIÓ.................................................. 4.928.206,21 € 
COSTOS TOTALS PER LA URBANITZACIÓ............................................ 581.626,66 € 
 
TOTAL COSTOS IMPLANTACIÓ DE LA CASERNA ............................. 5.509.832,87 € 
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6.3.2.4 Viabilitat 
 

L’operació plantejada és viable com a conseqüència del resultat de les diferents valoracions 
efectuades que posen de manifest que el cost de la implantació de la Caserna (5.509.832,87 €) 
és sensiblement menor que el valor del solar que ocupa actualment la Caserna de la Policia 
Local (6.061.675,65 €) cosa que possibilitarà assumir part del cost de trasllat, equipament 
tècnic especial o informàtic si l’Ajuntament ho considera oportú. 

 
6.3.3 Terminis per a l’execució de les determinacions de planejament 
 

L’execució de les determinacions de la Modificació Puntual de planejament resta condicionada 
al trasllat de la Caserna actual i per tant a la construcció de la nova Caserna al sector de 
L’Ortoll I. 

S’estableix com a termini màxim per a l’execució de les determinacions de la Modificació 
Puntual, 3 anys a partir del trasllat de la Policia Local a la nova Caserna. 

 

Vilafranca del Penedès, desembre de 2010 

ESTUDI  HÈLIX, SLP, representat pels arquitectes 

 

 

 

 

PERE MARSÉ FERRER JOAN ROSSELLÓ RAVENTÓS JOSEP SOLER BARCELÓ 
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