
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 3 de març de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent
al municipi de Vilanova i la Geltrú.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió d'11 de febrer de 2016, va adoptar, entre altres,
l'acord següent:

 

Exp.: 2015/057193/B

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a la finca mas Ricart, al terme municipal de Vilanova i la
Geltrú

 

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

 

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a la finca mas Ricart, del
municipi de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

 

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

 

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

 

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

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

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l'arxiu de planejament de la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.
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S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/57193/B&set-locale=ca

 

Barcelona, 3 de març de 2016

 

M. Teresa Manté Prats

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a la finca mas Ricart, del
municipi de Vilanova i la Geltrú

 

(Vegeu la imatge al final del document)

NNUU_cat.pdf
 

 

(16.063.085)
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NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A LA 
FINCA MAS RICART, DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
 
Redacció completa dels articles modificats del Pla general 
 
Article 258 
 
(...) 
 
2. Són usos compatibles els següents: 
 

- Habitatge unifamiliar. 
 

- Residencial mòbil. 
 
(...) 
 
Article 259. Reglamentació detallada d'usos en sòl no urbanitzable 
 
1. Els usos en sòl no urbanitzable, llevat de les reglamentacions més detallades als articles 

corresponents, es regulen segons el quadre següent: 
 

Usos/Zona 18 18a 18b 20 21 22 23 
Ecològic i paisatgístic (7) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Agrícola SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO (6) 
Ramader (granges) SÍ SÍ NO SÍ NO NO NO 
Forestal SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Extractiu (3) (3) NO (3) NO (3) (3) 
Hípiques SÍ(5) SÍ(5) SÍ(5) NO NO SÍ(5) NO 
I. Serveis tècnics amb gran consum de sòl (4) (4) NO (6) (4) NO (7) 
Habitatge unifamiliar SÍ SÍ NO NO NO (1) (1) 
Hoteler NO NO NO NO (2) (2) (2) 
Residencial mòbil NO (8) NO NO SÍ NO NO 
Bars, restaurants i similars (2) (2) (2) NO SÍ (2) (2) 
Públic i administratiu SÍ SÍ NO NO NO SÍ NO 
Sanitarioassistencial (4) NO NO NO NO NO SÍ NO 
Docent (4) NO NO NO NO NO SÍ SÍ 
Esportiu NO NO NO SÍ SÍ SÍ NO 
Recreatiu NO NO NO SÍ SÍ SÍ NO 
Sociocultural NO NO NO SÍ SÍ SÍ NO 
Religiós NO NO NO NO SÍ SÍ (1) 

 
(...) 
 
“(8) S’admet l’ús de residencial mòbil, només en la modalitat d’aparcament d’autocaravanes, de 

caravanes i de remolcs, mitjançant la formulació d’un pla especial urbanístic, únicament a les 
edificacions existents.” 
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TÍTOL VI. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
 
SUBTÍTOL VI-II. ORDENACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE D’ESPECIAL VALOR O PROTECCIÓ 
 
CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ DETALLADA DE LES ZONES 
 
Secció I bis. Zona de sòl de valor agrícola compatible amb l’aparcament d’autocaravanes, de 
caravanes i de remolcs (clau 18a) 
 
Article 267 bis. Definició i regulació de la zona de sòl de valor agrícola compatible amb 
l’aparcament d’autocaravanes, de caravanes i de remolcs (clau 18a) 
 
1. Aquesta zona comprèn els sòls no urbanitzables que reuneixen les característiques definides per 

l’article 265 i que, a més a més, resulten compatibles i adequats per a l’aparcament 
d’autocaravanes, de caravanes i de remolcs. 

 
2. La regulació d’aquesta zona es regirà pels articles 266 i 267. 
 
3. En aquesta zona s’admet l’ús de residencial mòbil, només en la modalitat d’aparcament 

d’autocaravanes i de remolcs a les edificacions existents, mitjançant la formulació d’un pla 
especial urbanístic previ a la llicència corresponent. Aquest pla especial urbanístic establirà les 
condicions d’ordenació del sòl, de les construccions i de les edificacions existents que siguin 
necessàries per a la implantació de l’ús esmentat. Aquest pla especial urbanístic no podrà 
assignar, per al conjunt de les edificacions existents de la parcel·la, un sostre edificable superior 
del que resulti de l’aplicació de l’article 267, en el cas més favorable. L’àmbit mínim del pla 
especial urbanístic serà la totalitat de la parcel·la adscrita a l’ús que es vol implantar, gràcies a la 
qual es compleixen els requisits urbanístics vinculats a una superfície mínima de sòl, amb 
independència que l’extensió de les actuacions vinculades al nou ús sigui inferior. A més a més, 
el pla especial urbanístic reiterat establirà les mesures correctores oportunes de caràcter 
ambiental i paisatgístic i les condicions relatives a la mobilitat interna i, si escau, externa que el 
nou ús generi. 
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