
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5693 – 16.8.201063840

Disposicions

EDICTE

de 29 de juliol de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona referents al municipi de Vilanova i la Geltrú.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 28 de gener 
de 2010 i de 13 de maig de 2010, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2009/038750/B
Modiicació puntual del Pla general d’ordenació referent a la regulació especíi-
ca dels usos hoteler i de restauració en determinat sòl no urbanitzable, al terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú

Acord de 13 de maig de 2010

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al text refós de la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en 
determinat sòl no urbanitzable, de Vilanova i la Geltrú, promogut i tramès per 
l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 28 de gener de 2010.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 28 de gener de 2010 
i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Acord de 28 de gener de 2010

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en determinat 
sòl no urbanitzable, de Vilanova i la Geltrú, i supeditar-ne la publicació al DOGC 
i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligen-
ciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal eliminar en els articles 258 i 259 de la normativa la paraula similars de 
la definició dels usos proposada, limitant-ho a bars i restaurants.

1.2 Cal establir a l’article 258 de la normativa que en el supòsit que no sigui ne-
cessària la tramitació d’un Pla especial per admetre en masies existents determinats 
usos, entre ells els de restauració, caldrà seguir el procediment previst a l’article 48 
del Text refós de la Llei d’urbanisme.

1.3 Cal completar el document amb una relació de les masies existents en les 
zones 18 i 18b per tal de constatar el grau d’afectació de la proposta.

—2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urba-
nístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de 
textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per 
la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, 
de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot inter-
posar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte 
al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi 
dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa 
administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 29 de juliol de 2010

M. TERESA MANTÉ PRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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ANNEX

Normes urbanístiques de la Modiicació puntual del Pla general d’ordenació referent a la regulació especíica 
dels usos hoteler i de restauració en determinat sòl no urbanitzable, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú

1

NORMATIVA URBANÍSTICA. 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ REFERENT A LA 
REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS USOS HOTELER I DE RESTAURACIÓ EN 
DETERMINAT SÒL NO URBANITZABLE, DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 258 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ

Article 258. Usos en sòl no urbanitzable 

1. Dels usos definits a l'article 33 d’aquestes Normes urbanístiques queden prohibits, en sòl no 
urbanitzable, els següents: 

- Habitatge, en la seva modalitat plurifamiliar. 

- Hoteler i de restauració (bars i restaurants). Només s’admetrà mitjançant un Pla especial en 
edificis catalogats, en raó de la seva protecció i amb capacitat per ser adequats a aquests 
usos, i justificant-ne l’interès i la necessitat. Sense necessitat d’un Pla especial, a les claus 
18, 18b i 23 s’admeten albergs de caràcter social per al desenvolupament d’activitats, cases 
de colònies i instal·lacions de turisme rural, sempre en masies existents, en les quals també 
s’admetrà l’ús de restauració (bars i restaurants), quan no impliqui un increment de volum ni 
una modificació substancial de l’edificació. En cas contrari, serà el Catàleg de masies 
l’instrument urbanístic que haurà de regular les condicions i els paràmetres de la modificació 
substancial i/o l’ampliació dels mateixos, si resulta autoritzada per la regulació de la zona 
respectiva. 

A aquests efectes, i mentre no s’aprovi el Catàleg de masies, s’entén per masia aquella 
edificació tradicional lligada originàriament a una explotació agrícola en l’àmbit rural i que, a 
falta d’altre tipus d’acreditació, tingui una antiguitat de més de cinquanta anys. 

En el supòsit que no sigui necessària la tramitació d’un Pla especial per admetre en masies 
existents determinats usos, entre ells els de restauració, caldrà seguir el procediment previst 
a l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

- Comercial. 

- Industrial. 

- Magatzems, excepte els agrícoles. 

- Oficines. 

- Garatges oberts al públic. 

- Estacions de servei, excepte si se situen enfront de carreteres amb les condicions de cessió 
i urbanització de les infraestructures necessàries i en compliment de la normativa sectorial 
corresponent. 

- Tots els usos no definits expressament com a compatibles. 

2. Són usos compatibles: 

- Habitatge unifamiliar. 

- Residencial mòbil, limitat exclusivament a l’ús de càmping. 

- Públicadministratiu, en relació amb l'àmbit on se situa (informació sobre medi ambient, etc.). 

- Sanitari-assistencial, de titularitat pública i prèvia justificació de la necessitat de la seva 
implantació concreta. 
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- Docent, de titularitat pública i en relació amb l'àmbit on se situa. 

- Esportiu. 

- Recreatiu. 

- Sociocultural. 

- Religiós. 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 259 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ

Article 259. Reglamentació detallada d'usos en sòl no urbanitzable 

1. Els usos en sòl no urbanitzable, llevat de reglamentacions més detallades als articles 
corresponents, es regulen segons el quadre següent: 

Ús     /       Zona 
18 18b 20 21 22 23 

Ecològico-paisatgístic (7) SI SI SI SI SI SI 

Agrícola SI SI SI SI NO (6) 

Ramader (granges) SI NO SI NO NO NO 

Forestal SI SI SI SI SI SI 

Extractiu (3) NO (3) NO (3) (3) 

Hípiques SI (5) SI (5) NO NO SI (5) NO 

Instal·lacions de serveis tècnics amb gran 
consum de sòl 

(4) NO (6) (4) NO (7) 

Habitatge unifamiliar SI (1) NO NO (1) (1) 

Hoteler NO NO NO (2) (2) (2) 

Residencial mòbil NO NO NO SI NO NO 

Bars i restaurants (2) (2) NO SI (2) (2) 

Públicadministratiu SI NO NO NO SI NO 

Sanitari-assistencial (4) NO NO NO NO SI NO 

Docent (4) NO NO NO NO SI SI 

Esportiu NO NO SI SI SI NO 

Recreatiu NO NO SI SI SI NO 

Sociocultural NO NO SI SI SI NO 

Religiós NO NO NO SI SI (1) 

(1) Només els existents. 

(2) Acceptable només en les condicions de l'article 258.1. 

(3) En les condicions dels articles 263, 264, 322 i 323, previ els informes pertinents. 

(4) Compatibilitat a analitzar cas per cas, en funció de l’article 90.6. 

(5) S’estarà a la normativa sectorial específica. Les edificacions se separaran un mínim de 10 m 
dels límits de la finca, i de 100 m del sòl urbà, del sòl urbanitzable i de la clau 16. 

(6) Autoritzat, en les condicions de la clau 18b, en els casos següents: 

- Parcel·les agrícoles existents i en explotació. 

- Noves parcel·les agrícoles autoritzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, i que compleixin les condicions del Pla especial 
de l’espai natural del Garraf. 

(7) Exclusivament, s’autoritza l’Estació reguladora del Garraf, situada al nord de l’autopista i a 
l’est de la carretera de Vilafranca del Penedès. 
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Relació de masies en sòl no urbanitzable amb les claus 18 i 18b 

Situació: coordenades UTM Número Clau Topònim 

X Y 

1 18b Mas Palau 390343 4564816 

2 18b Mas Ricart 389822 4566137 

3 18b Mas de l’Esquerrer de Dalt 390358 4563155 
4 18b Corral d’en Tort 389074 4564961 
5 18 El Piular 391541 4565376 
6 18 La Bassa d’en Creixell 391458 4565830 
7 18b Mas de Sant Rafael 389202 4565337 
8 18 Mas d’en Mata 390200 4565826 
9 18 Mas d’en Puig 391375 4566222 
10 18b Masia de l’Alonso 393336 4567440 
11 18b Corral de Carro 393205 4567908 

12 18b Masia Galzeran 392901 4567812 
13 18b Mas Roig 389367 4567208 

(10.210.147)
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