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PLA DE MILLORA URBANA DEL POLÍGON D�ACTUACIÓ PA-6 (PORTAL DEL NIN) 

MEMÒRIA 

1. ORDENACIÓ VIGENT. 

1.1. ÀMBIT DE L�ESTUDI 

L�àmbit del present estudi coincideix amb el definit al polígon d�actuació PA-6 Portal del Nin 
(planol PA-6i)  tal i com queda delimitat a la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. EN 
L�ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament el 5 de 
novembre del 2009. 

 L�àmbit queda delimitat per l�illa definida entre els carrers Sant Antoni, Montserrat, Sant 
Pere i Plaça Llarga. A l�extrem Nord-Est aquest àmbit es prolonga a l�altra banda del carrer 
Sant Antoni i incorpora la finca de l�extrem Est de l�illa definida pels carrers Sant Antoni, 
Plaça Llarga, Lluna i Plaça Pau Casals. Aquesta finca queda unida en planta primera amb 
l�illa objecte d�aquest  estudi mitjançant el Pont del Nin corresponent a la Casa Nin, edifici 
catalogat que més endavant definirem. 

1.2. ANTECEDENTS 

El present document es realitza en virtud del desenvolupament del planejament general 
(MPGO a l�àmbit del Nucli Antic) i en compliment del �CONVENI URBANÍSTIC ENTRE 
L�AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN IGNASI FONT PUJOL NA ELISA 
FONT PUJOL I L�ENTITAT MERCANTIL �EDICIONS DEL GARRAF, S.L.� PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE L�ÀMBIT ESPECÍFIC CORRESPONENT A 
L�ILLA COMPRESA PELS CARRERS DE SANT ANTONI, CARRER MONTSERRAT, 
CARRER DE SANT PERE I LA PLAÇA LLARGA (CLAU 1, ZONA DEL NUCLI ANTIC) 
D�AQUEST MUNICIPI�, signat el 21 de desembre de 2007 i que s�adjunta con ANNEX III 
d�aquesta memòria. 

1.3. PLANEJAMENT VIGENT 

 1.3.1. PGO de Vilanova i la Geltrú
 Aquest àmbit està qualificat com a Clau 1 (zona de Nucli Antic) segons el Text 

Refós de la Revisió del Pla General d�Ordenació de Vilanova i la Geltrú aprovat el 
29 de juny del 2001. Aquesta zona es troba regulada als articles 110 i següents de 
les Normes Urbanístiques del Pla General. 

 Aquesta illa està també delimitada per un àmbit específic (AE). La regulació 
d�aquest àmbit queda recollida a l�article 115 de les Normes Urbanístiques del Pla 
General. 

1.3.2. MP PGO a l�àmbit del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú
Aquest àmbit queda recollit en el contingut de la MP PGO en l�àmbit del Nucli Antic 
aprovat definitivament  el 5 de novembre del 2009 i publicat el 16 de desembre del 
2010 en l�apartat f del punt 5 com a PA-6 amb les qualificacions del sol a Casc 
Antic (1) i sistema viari (A). 

La regulació urbanística es fa a l�apartat 10. Normativa que inclou al punt 10.2, les 
fitxes normatives del Polígons d�Actuació Urbanística, entre les quals la 
corresponent al Polígon PA-6. 
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1.3.3. PMU del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú
Aquest àmbit queda també subjecte a la regulació i objectius del contingut del Pla 
de Millora Urbana del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament el 
19/01/09 i publicat com a Text Refós el 2 d�abril 2012. que al punt 8.2. inclou a títol 
informatiu els Polígons d�Actuació Urbanística regulats per la MPGO  a l�àmbit del 
PMU del Nucli Antic entre els quals hi  figura definit com a PA-6 Portal de Nin. Com 
a objectius d�aquest polígon figuren l�acompliment del conveni urbanístic en vigor 
existent entre l�Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Sr. Ignasi font Pujol, la Sra. 
Elisa Font Pujol i la Sra. Concepció Huguet Sesma en representació de Edicions 
del Garraf S.L., l�eixamplament del tram final del carrer Sant Pere i una 
recomanació d�ús hoteler per alguna de les finques afectades. També l�hi són 
d�aplicament les normes urbanístiques i ordenança de tipologia i composició 
arquitectònica del mateix document de planejament. 

 1.3.4. PEC del Patrimoni Històric-Artístic de Vilanova i la Geltrú
 Les actuacions, graus de intervenció i usos als edificis  inclosos en aquest Polígon  

i recollits al Pla de Catàleg seran els autoritzats i recollits a les diferents fitxes de 
catàleg i s�ajustaran als acords signats al conveni citats als paràgraf anterior. 

1.3.5. Altres regulacions
També són d�aplicació a les actuacions del present Polígon d�actuació les 
regulacions recollides als articles 43, 44 i 45 del Pla de Millora Urbana relatius a 
les ordenances sobre el paisatge urbà, carta de colors i comissió de qualitat 
arquitectònica, i demés articulat que reguli supletòriament i complementi les 
determinacions del PA-6 i el present PMU (Cap. 1 i 2  del Títol III (zones) i  
l�ordenança de tipologia i composició arquitectònica del PMUNA. En relació al 
règim d�usos s�apliquen les determinacions del punt 3.1. de la Memòria de 
l�Ordenació sobre l�ús hoteler i especialment sobre els eixos comercials, en 
concordància amb l�article 41 de les Normes Urbanístiques del propi PMUNA. 

1.4. AJUSTOS DE L�ÀMBIT 

La delimitació de l�àmbit definida al plànols PA-6 p del  MP PGO en l�ambit  del Nucli Antic 
queden recollits al plànol I-2b del present estudi amb una superfície de 1.425 m² que es 
desglossen en 1.293 m² per a la zona 1 del Casc Antic i 132 m² de sistema viari 
corresponent a l�extrem Sud-Oest de l�illa. 

Aquest àmbit s�ajusta d�acord amb el plànol topogràfic facilitat per la societat municipal 
PIVSAM, corresponent al Projecte Executiu de pavimentació dels carrers que envolten l�illa 
objecte d�aquest estudi. El nou perímetre es fa coincidir amb el perímetre del paviment dels 
carrers realment executats i amb dues petites correccions en les alineacions dels carrers 
Sant Pere i Montserrat. Al carrer Sant Pere es regularitza en línia recta el tram de façana 
corresponent a l�edifici nou  entre l�edifici catalogat de la cantonada i l�inici de 
l�eixamplament del carrer Sant Pere per absorbir petites inflexions en l�alineació a vial de la 
nova edificació. Igualment el carrer Montserrat també s�adapta com a nova alineació una 
línia paral·lela a l�edifici existent a la façana Oest del carrer per regularitzar un petit 
retranqueix que es correspon amb la parcel·lació actual i que desapareix amb la nova 
ordenació. Finalment l�alineació del límit Sud de l�eixamplament del vial es regularitza per 
ajustar-se correctament a l�actual alineació de façana definida pel paviment del carrer. Al 
plànol 0-1a figura la forma exacta del nou àmbit amb indicació de la superfície real existent. 
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1.5. RÈGIM DE PROPIETAT DEL SÒL 

S�adjunta al plànol I-3 el parcel·lari actual del cadastre, a efectes informatius, amb indicació 
de propietaris i les superfícies. És possible que les construccions i límits existents 
actualment, no coincideixin exactament amb un parcel·lari possiblement no actualitzat. En 
qualsevol cas no té cap incidència a efectes del present estudi que assigna volumetries al 
conjunt de l�illa. El projecte posterior  de parcel·lació haurà de reconèixer els ajustos 
necessaris per al càlcul dels drets aportats per cada propietari i proposar una nova 
parcel·lació. En aquest Estudi s�ha realitzat una comprovació suficient per garantir la 
viabilitat del projecte. 

1.6. EDIFICIS CATALOGATS 

A l�àmbit d�aquest estudi hi trobem tres edificis recollits al PEC del Patrimoni Històric-
Artístic de Vilanova i  la Geltrú, són els següents: 

  A.18. Casa Font. Plaça Llarga núm. 1 
 A.21. Casa Nin. Carrer Sant Antoni núm . 2 
 A.22. Casa Ignasi Font. Carrer Sant Antoni núm. 5. 

La geometria en planta d�aquests edificis i les superfícies realment protegides per les fitxes 
de catàleg figuren al plànol 0-1c d�aquest estudi. Són les parts que han de recollir i 
respectar la nova proposta d�ordenació i que poden definir les noves parcel·les i alineacions 
de la resta d�edificacions de l�illa. 

Els límits de l�edificació respecte de la parcel·la que ocupen es correspon amb límits físics 
de l�edificació i es diferencien les parts que s�han de mantenir i les que poden o han de ser 
enderrocades. 
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2. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA D�ORDENACIÓ 

La proposta d�ordenació que formula el present Estudi, a més dels recollits al planejament vigent 
en les diferents figures indicades al punt 1.2. de la present memòria, té els següents objectius: 

2.1. OBJECTIUS DEL PLANEJAMENT 

L�objectiu de planejament d�aquest polígon és completar la urbanització i regular la 
composició volumètrica i de les façanes, en sòl urbà consolidat, d�acord amb l�art. 70b de 
de la Llei d�Urbanisme (DL 1/2010) que no es modifica  per la llei 3/2012, i l�article 90.1 del 
reglament de la llei d�Urbanisme (D 305/2006). 

2.2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Ens pertoca actuar sobre una part de ciutat molt cèntrica i en gran part malmesa des de 
l�últim terç del segle XX. La seva regeneració és la finalitat d�aquest document. 

La presència d�elements catalogats dins l�àmbit d�actuació (Casa Nin, Casa Font Güell, 
Casa Ignasi Font) així com l�existència d�una altra en el perímetre (Casa Freixedes) amb 
façana al Carrer Montserrat, influencien sobremanera la intervenció projectual a efectuar. 
Per aquest motiu, la coexistència entre noves edificacions i les ja existents estarà present 
d�una manera essencial en el desenvolupament del projecte.  

Més enllà d�aquesta primera voluntat, la següent mesura que caracteritzarà la figura de 
planejament projectada serà dotar l�interior d�illa d�un fort protagonisme. Per això s�ha optat 
per unes profunditats edificables mesurades a fi i efecte de dotar de més importància el pati 
interior d�illa. Aquest és podrà veure des de l�exterior i gaudir-ne els veïns. Les edificacions 
s�obren a Sud deixant pas a la ventilació i l�assolellament d�aquest pati. Aquest és 
converteix en punt d�inici i final dels veïns de l�illa, donat que a tots els habitatges nous 
s�accedirà per aquest pati a través d�una terrassa porxada (en façana a Carrer Sant Pere), 
deixant la resta de les façanes a carrer en planta baixa lliures per al comerç. 

Una altra característica important que marca l�actuació és la creació d�un porxo longitudinal 
al carrer Montserrat per tal de separar-nos més de la casa de catàleg (Casa Freixedes � 
Cal Segimon) de recent rehabilitació per tal d�obtenir-ne altres perspectives visuals. La part 
interior del porxo recull la façana del carrer Montserrat que ve de la Plaça de les Cols i la 
part de les plantes pis recullen l�alineació existent i mantinguda del PMU. Això assegura 
ampliar les visuals dels vianants en el seu recorregut protegint-se de la possible circulació 
de vehicles donada l�escassa amplada del carrer. 

Per assolir aquests objectius de projecte en primer lloc s�identifiquen i defineixen 
geomètricament els 3 edificis de catàleg i es creen tres nous edificis (indicats com a B1, B2 
i B3 al plànol d�ordenació 0-2b) quina regulació és objecte d�aquest estudi. 

2.3. OBJECTIUS DE GESTIÓ 

El sistema d�actuació d�acord amb el previst a la MP PGO és el de Reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica. El projecte de reparcel·lació, a més dels objectius de just 
repartiment de drets i càrregues haurà de tenir en compte els condicionats d�ús i servitud 
de pas i vistes que genera la proposta. En aquest sentit s�haurà de tenir en compte els 
requeriments de tres espais d�ús especial. 
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2.3.1. L�aparcament en soterrani
  S�autoritza la construcció en soterrani de tota la superfície de parcel·la 

corresponent als edificis de nova construcció (excloent les parcel·les ocupades per 
edificis catalogats). En el cas d�ús d�aparcament serà comú a tots els edificis 
possibles i constarà d�una única entrada. Al plànol 0-2b  s�indica els dos punts 
possibles on es pot produir aquest accés per no produir interferències amb el trànsit 
dels carrers, tenint en compte que els carrers Sant Pere, Plaça Llarga i Sant Antoni 
tenen la categoria segons el PMU d�Eix Verd (els dos primers) i d�itinerari urbà el 
tercer. El projecte de reparcel·lació contemplarà i regularà el dret d�ús privat del 
subsòl de la part de vial  públic, de cessió obligatòria i gratuïta, sota el porxo 
d�accés al pati interior d�illa entre els edificis B.2. i B.3. 

 2.3.2. El porxo del Carrer Montserrat
Aquest espai serà de titularitat privada però d�ús públic. Per tant la construcció i 
manteniment correspondrà al propietari de la parcel·la que el contingui. El nivell del 
terra del porxo resseguirà en tot moment la mateixa rasant que el carrer Montserrat 
i els carrers Sant Pere i  Sant Antoni en els seus extrems. També el paviment tindrà 
les mateixes característiques i color que el del Carrer Montserrat. 

2.3.3. L�espai d�interior d�illa
  Aquest espai serà de titularitat i ús privat. La construcció i manteniment 

correspondrà al propietari de la parcel·la que el contingui. En el projecte de 
reparcel·lació es preveurà la formula per a garantir que aquest espai pertanyi 
íntegrament a una sola parcel·la (per facilitar la gestió) amb l�establiment de la 
servitud de pas i vistes a les parcel·les que el limiten. L�accés als edificis es 
realitzarà obligatòriament a través d�aquest espai per garantir la seva dignitat i 
evitar la degradació per manca d�ús. 

2.4. DADES SECTORIALS 

Les dades sectorials hauran de coincidir amb el recollit a la MP PGO pel que fa al polígon 
PA-6 Portal del Nin. Tot i que el sistema d�actuació previst (Reparcel·lació en modalitat de 
compensació bàsica) determinarà els números i coeficients exactes a efectes d�aquest 
Estudi hem pres el següents valors: 

Superfície ajustat de l�àm bit 1.455,57 m ² 
Clau 1
Clau A 

zones
viari

1.323,57 m²  
132,00 m² 

Sostre edificable edificació principal 3.702,00 m ² 
Sostre edificable residencial-hoteler

Sostre edificable comercial-terciari-hoteler
2.562,93 m² 
1.139,07 m²  

Sostre màxim galeria a l�interior d�illa 87,33 m²  

Nombre d�habitatges (densitat) 37 ut 
Sector Continu 
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3. NORMATIVA 

CAPÍTOL 1: ESPAI PÚBLIC 

 Art. 1. La vialitat assenyalada com a Sistema Viari Clau A de 132 m² de superfície és de 
cessió obligatòria i gratuïta, com a tal es gestionarà al projecte de reparcel·lació, 
havent-se de lliurar urbanitzat, d�acord amb el corresponent Projecte d�Urbanització. 

 CAPÍTOL 2: REGULACIÓ DE L�EDIFICACIÓ 

 SECCIÓ 1: EDIFICIS DE CATÀLEG

 Art. 2. Criteris d�intervenció
 Al plànol d�ordenació 0-1c (zones) a escala 1:500 indica els edificis protegits pel Pla 

Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú. 

 El tractament i criteris d�intervenció en aquests immobles seran els previstos en el 
citat catàleg i el previst al PGO i la MP PGO del nucli antic de Vilanova i la Geltrú, 
mitjançant un projecte redactat per un tècnic competent. 

 Per a l�edifici assenyalat com a A.18 Casa Font a més del contingut recollit en els 
citats documents també s�haurà de complir els següents requeriments: 

 Torratxa: La intervenció arquitectònica en aquest element analitzarà el conjunt de 
cossos existents per tal de determinar la volumetria final en funció de la 
tipologia històrica i d�acord amb les determinacions del Pla de Catàleg 
vigent en el seu moment. 

Art. 3. Sostre edificable i usos asignats 
 El sostre edificable assignat és l�obtingut per l�amidament dels edificis realment 

construïts pel que fa al volum catalogat i són els indicats al quadre 1.  

 Els usos assignats són de comercial-terciari per a l�edifici A.21 Casa Nin i de 
residencial hoteler per als edificis A.18 (Casa Font) i A.22 (Casa Ignasi Font). 

 Quadre 1 
Edificis de 

cataleg
Sostre edificable 

(m²) Nº plantes Ús

A.18 916,20 PB + 3 PP Residencial-Hoteler (*) 
A.21 806,54 PB + 2 PP Comercial-Terciari 
A.22 570,32 PB + 3 PP Residencial-Hoteler 

(*) la planta baixa tindrà ús comercial/terciari si el destí principal de l�edifici és 
d�habitatge  plurifamiliar. 

 SECCIÓ 2: REGULACIÓ D�EDIFICIS DE  NOVA PLANTA

 Art. 4 Criteris d�intervenció
 Al plànol 0-2b (volumetries i usos) a escala 1:500 s�indiquen els edificis de nova planta 

previstos per l�ordenació  B1, B2 i B3. 

 Aquesta edificació ha de comptar amb les determinacions del Pla General 
d�Ordenació i la MP PGO en l�àmbit al Nucli Antic pel que fa a la Clau 1 (Casc Antic) i 
amb la regulació específica per aquest polígon i que s�indica al punt 3.2.3. 
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 Art. 5. Sostre edificable i usos assignats 
El sostre edificable assignat és l�obtingut per l�amidament d�aquests edificis d�acord 
amb les alineacions reflexades al plànols 0-2a (Alineacions obligatòries). En aquest 
plànol s�indiquen les alineacions de les façanes als carrers, reculades, profunditats 
edificables i vols de terrasses. Els usos assignats són els de residencial-hoteler per 
l�edifici B1 i comercial-terciari hoteler en planta baixa i residencial-hoteler en plantes 
pis per als edificis B2 i B3. 

 Les superfícies computables i usos es recullen en el quadre 2. 

Quadre 2 
Edificis

nous
Sostre edificable 

(m²) 
Total sostre 

Edificable (m ²) Ús

B1 345,97 345,97 Residencial-hoteler 
B2 127,50  Comercial-terciari-hoteler 
B2 236,20 363,70 Residencial-hoteler 
B3 203,03  Comercial-terciari-hoteler 
B3 494,24 697,27 Residencial-hoteler 

Art. 6.  Condicions de la volum etria 
Els edificis hauran de resseguir obligatòriament les alineacions indicades a la 
documentació gràfica (plànol 0-2b) on s�indiquen les alineacions obligatòries i 
optatives a cada planta i els vols obligatoris de les terrasses a les façanes posteriors. 

Per a la definició de les alineacions s�utilitzen punts fixes de referència i línies de 
referència. Els punts determinen elements físics existents o be obtinguts per la 
prolongació de línies de referència. Les línies de referència s�obtenen per la unió de 2 
punts de referència o be per alineacions determinades en el planejament existent. Al 
plànol 02-a figuren els punts i les línies de referència. Igual color indica paral·lelisme 
entre línies. 

Els volums construïts per planta s�indiquen al plànol 0-2b. Aquests volums són 
màxims en planta baixa i d�obligat compliment en les plantes 1a i 2a, no admetent-se 
reculades o variacions que puguin desvirtuar la volumetria proposada en el present 
estudi.

Les alçades per a tots els edificis és de PB+2 PP. Per a la determinació de la cota de 
nivell dels sostre es prendrà com a referència la cara superior de les llosanes dels 
balcons de l�edifici del núm. 5 del carrer Sant Antoni (Casa Ignasi Font), tal i com 
s�indica al plànol 0-2c. 

El compliment de l�edificabilitat de cada parcel·la vindrà garantit per el compliment de 
la volumetria proposada al present estudi. 

Les cobertes seran preferiblement planes. La regulació dels elements d�accés i 
instal·lacions a la coberta estaran obligats a la regulació que el P.G.O. fa d�aquests 
elements. En cas de coberta inclinada, el ràfec d�aquesta quedarà per darrera del 
muret de remat de la façana que serà d�obligada construcció. L�espai resultant 
sotacoberta no serà habitable, podent estar lligat al pis immediatament inferior a 
manera de sostre inclinat. 

La planta soterrani és opcional. El seu ús per a cada una de les parcel·les resultants 
complirà el previst al P.G.O. També es podrà fer servir d�aparcament per garantir la 
dotació de places previstes del P.G.O. En aquest cas, l�aparcament serà un únic àmbit 
per a tots els edificis nous amb un sol accés. L�accés es situarà a una de les dues 
ubicacions possibles (plànol 0-2b).  
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Art. 7. Elem ents sortints 
 Impostes 

És obligat la construcció d�una única imposta de 12 cm d�alçada fixe i 15 cm de vol de 
formigó vist o material similar que recorrerà les façanes a carrer quina alçada serà 
determinada per la cara superior dels balcons de l�edifici de catàleg A.22 (Casa Ignasi 
Font). Aquesta imposta corresponent a sostre planta baixa i sostre planta primera 
tindrà les interrupcions indicades al plànol de regulació de vols i elements de cossos 
sortints (plànol 0-2c). 

El pla inferior d�aquesta imposta coincidirà amb la cara inferior dels sostres dels 
edificis de nova planta. 

Al sostre de la planta segona, el ràfec tindrà les mateixes característiques  que a la 
resta de les plantes però amb un vol de 40 cm. 

Art. 8. Cossos sortints 
Només es podran realitzar cossos sortints oberts tipus balcó a les façanes a carrer del 
edifici. Els balcons tindran un vol màxim de 30 cm per a totes les façanes dels edificis 
B2 i B3 i de fins a 40 cm per a l�edifici B1. La cara inferior del balcó coincidirà amb el 
pla superior de la imposta de les façanes. El material de l�element estructural pot ser 
de formigó armat o metàl·lic. Les baranes seran metàl·lics de barrots verticals. 

A  la  façana  interior  d�illa  els  vols  (terrasses i visera) seran els indicats al plànol 0-
2b i seran obligatoris en tota la longitud de la façana. No es fixa el gruix del cantell. 
Les baranes seran metàl·liques amb barrots verticals. 

 El porxo d�entrada a pati interior d�illa (d�obligada execució), així com la falsa façana 
seguiran les normes de l�actual document en quant a vols i mides. El pilar central es 
proposa de formigó abuixardat o similar. La tanca d�accés serà metàl·lica de barrots 
verticals similars a les baranes. La visera estarà enrasada amb la imposta sostre 
planta biaxa i mostrarà el mateix gruix (12 cm) en els primers 20 cms, poguent 
augmentar el gruix superiorment per resoldre estructural i constructivament el sostre 
transitable a nivell de planta primera. La barana tindrà idèntiques característiques a 
les indicades per als balcons. 

Art. 9.  Regulació del porxo del Carrer Montserrat. 
Els pilars que conformaran el porxo seran de material i forma diferent a la façana. No 
seran coplanaris i els pilars de cantonada es desplaçaran un mínim d�1,20 mts 
respecte d�aquesta sobre l�eix del Carrer Montserrat. Els materials poden ser: formigó 
abuixardat, aplacat de pedra o metàl·lic. 

El plànol vertical interior del porxo es pot realitzar amb un altra tipus de material que el 
de la façana, recomanant-se l�aplacat de pedra a tota alçada. 

Art. 10. Com posició de forats de façanes 
 Les façanes a carrer es composaran amb obertures centrades en eixos verticals a les 

plantes pis. El número de eixos possibles per a cada tram de façana figura al plànol 0-
3. Les proporcions entre ple i buit complirà el que determina el PMU del Nucli Antic de 
Vilanova i la Geltrú. A la planta baixa l�augment de l�amplada del forat possible es 
podrà fer de manera descentrada respecte de l�eix de les plantes superiors si es 
manté l�alineació amb un dels dos brancalls del forat. Els forats tindran una lectura 
unitària entre impostes de forjat.  Les parts que no siguin transparents s�acabaran 
amb un material similar en color i textura al de la fusteria i es retrassarà un mínim de 5 
cm respecte del pla de façana. 
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A la façana interior d�illa la composició de forats és lliure pel que fa al número d�eixos i 
proporció massís-ple. Tant sols s�estableix l�obligatorietat de que els forats siguin de la 
mateixa alçada de la planta. En cas d�utilitzar finestres, l�ampit i el dintell es retrassarà 
un mínim de 5 cm respecte del pla de façana i el material serà similar en textura i 
color al de la fusteria. 

        Vilanova i la Geltrú, desembre del 2013

        L�Arquitecte 
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ANNEX I:   QUADRE DE SUPERFÍCIES 
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ANNEX II:  VIABILITAT DE LA REPARCEL·LACIÓ   
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ANNEX III:  CONVENI URBANÍSTIC





























13

PLA DE MILLORA URBANA DEL POLÍGON D�ACTUACIÓ PA-6 (PORTAL DEL NIN)

ANNEX IV:  FITXES DE CATÀLEG (A18-A21-A22)    


















































