
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 3 d'abril de 2017, 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 19 d'abril de 2016 i 31 de gener de 2017,
va adoptar, entre altres, els acords següents:

 

Exp.: 2010/042068/B

Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit sector Cap de Creu-Sant Onofre, rambla Samà,
subzona 9a, incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del carrer Santa Anna,
subzona 9a, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú

 

Acord de 31 de gener de 2017

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

-1 Donar conformitat al Text refós de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit sector Cap de
Creu-Sant Onofre, rambla Samà, subzona 9a, incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques
19, 21 i 23 del carrer Santa Anna, subzona 9a, de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa per l'Ajuntament
en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 19
d'abril de 2016, tot incorporant d'ofici les esmenes detectades i rectificades per l'Ajuntament en data 26 de
gener de 2017.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 19 d'abril de 2016 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.

 

Acord de 19 d'abril de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb les consideracions fetes per aquesta Comissió,
s'acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit sector Cap de Creu-Sant
Onofre, rambla Samà, subzona 9a, incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23
del carrer Santa Anna, subzona 9a, de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, i supeditar-
ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per
l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les
prescripcions següents:

1.1 Cal completar la justificació aportada (apartat 2.1 del document annex tramès) amb una síntesi de tots
aquells arguments en base als quals es justifica el caràcter prevalent de la proposta per sobre de les previsions
del PGO vigent; així com amb la informació que acrediti els valors del teixit residencial a preservar, tot d'acord
amb allò indicat a la part expositiva d'aquest informe.

1.2 Cal completar l'estudi econòmic i financer amb una valoració comparativa que acrediti l'equilibri del valor
residual del sòl urbanitzat que resulta de la proposta respecte del vigent a l'entorn, tot als efectes de justificar
que tot l'increment de sostre previst per sobre del sostre teòric de 6.880 m2, resulta el mínim necessari per a
garantir aquesta condició; així com també esmenar les deficiències assenyalades a la part expositiva d'aquest
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informe.

1.3 Cal completar la normativa reguladora del sector PMU.9a (article 162 PGO modificat) admetent les alçades
superiors a PB+2PP només en aquells vials l'amplada dels quals sigui igual o superior als 15 m, o en
edificacions en interior d'illa amb distància equivalent a la resta d'edificacions de l'entorn, amb un màxim de
PB+3PP+àtic; així com fixant l'estàndard mínim de sòl públic amb destí equipament en 500 m2st per tal de
mantenir la reserva actualment vigent, i en coherència amb la memòria (punt 2.5, pagina 7) del document
annex.

1.4 Cal adequar la normativa urbanística reguladora derivada de la supressió del PAU 9.b a les noves
determinacions establertes al document annex derivades de la subjecció als criteris de regulació estètica
establerts pel PMU del nucli antic de totes les finques que resten en règim de SUC incloses dins l'àmbit de la
modificació.

1.5 Cal adequar la documentació gràfica del document a les noves determinacions, esmenant el plànol 2/13,
Sèrie C, full 6-E, Modificació proposada, i incorporant el plànol O.01 del document annex. Cal, pel que fa al
plànol de la sèrie E del PGO, Sòl subjecte a pla especial o unitat d'actuació Modificat (plànol 10/13), mantenir
el grafisme corresponent als sectors de millora urbana (color carbassa) dins l'àmbit del PMU-9.a, així com
esmenar la nomenclatura actualitzada del sector 9.a a la llegenda.

1.6 Cal completar el Pla d'etapes amb la fixació d'un termini per a l'efectiu desenvolupament del sector des de
la data d'aprovació definitiva de la present modificació.

1.7 Cal completar la memòria social amb dades sobre l'oferta actual d'habitatge protegit al municipi.

1.8 Cal presentar un text refós que incorpori tant el document tècnic urbanístic com les justificacions, estudis,
memòries, avaluacions econòmiques, etc. en un sol document.

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

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l'arxiu de planejament de la Direcció General
d'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.

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:
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http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2010/42068/B&set-locale=ca

 

Barcelona, 3 d'abril de 2017

 

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 a l'àmbit sector Cap de Creu-Sant
Onofre, rambla Samà, subzona 9a, incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23
del carrer Santa Anna, subzona 9a, de Vilanova i la Geltrú

 

(Vegeu la imatge al final del document)

NNUU_cat.pdf
 

 

(17.093.088)
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NORMES URBANÍSTIQUES 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A L’ÀMBIT SECTOR CAP DE CREU-SANT 
ONOFRE I LES FINQUES 19, 21 I 23 DEL CARRER SANTA ANNA, SUBZONA 9a, DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

 

 

ART.1- NATURALESA 

Aquest document té la condició de Modificació puntual del PGOM de Vilanova i la Geltrú i 

respecta en totes les seves determinacions el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

ART.2- ÀMBIT TERRITORIAL 

L’àmbit territorial d’aquesta modificació puntual queda circumscrit a la delimitació recollida a 

la documentació gràfica normativa. La superfície total delimitada pel PMU 9a és de 8.576,41 

m². 

ART.3- VIGÈNCIA 

Aquesta modificació puntual entrarà en vigència i serà executiva a partir de la publicació al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de les Normes 

urbanístiques corresponents, d’acord amb el que disposa l’articulat del Decret legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova la Llei d’urbanisme. 

ART.4- OBLIGACIONS 

Els particulars, a l’igual que l’Administració pública, resten obligats al compliment de les 

disposicions sobre l’ordenació urbanística contingudes en el present instrument de planejament 

urbanístic. 

ART.5- INTERPRETACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

La interpretació de la present modificació puntual i de la seva normativa i ordenances es farà 

d’acord amb el seu contingut i se subjectarà als seus objectius i finalitat.  

En cas de dubte o imprecisió, s’estarà al que resulti de les regles d’interpretació del 

planejament urbanístic definides a l’article 10 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova la Llei d’urbanisme. 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
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La formalització de la proposta de modificació de la normativa urbanística del PGO vigent es 

materialitza en la substitució dels articles núm. 160 a 162 de les Normes urbanístiques pels nous 

textos modificats segons la relació següent: 

Article 160. Definició i objectius 

1. Comprèn els sòls urbans en condicions inadequades o disfuncionals respecte dels que el Pla 

proposa la modificació, transformació o substitució dels usos i edificacions actuals amb la 

previsió de nous espais lliures, vials i dotacions, a fi de millorar la qualitat ambiental del 

conjunt urbà, i ajudar, almenys en part, a la reducció dels dèficits d’espais públics existents. 

Tanmateix, hauran de tenir en compte el territori circumdant, i el disseny dels espais lliures, 

corredor i/o anells verds. 

Es distingeixen les subzones següents: 

Subzona de Pla de millora urbana: PMU 9a. Sector Cap de Creu - Manel de Cabanyes 

Subzona 9c. Sector Casernes 

Subzona 9i. Sector la Plana 

Subzona 9k. Sector plaça Casernes 

 

Totes aquestes subzones han de tramitar i executar els corresponents plans especials (plans 

de millora urbana segons la nova nomenclatura de la Llei d’urbanisme). 

2. No entren en aquesta consideració els Plans especials definits als articles 112.4 i 115, en tant 

que disposen de qualificació urbanística subjacent definida pel propi Pla general. 

Article 161. Desenvolupament del Pla 

1. Les determinacions d’aquest Pla general han de desenvolupar-se a través de Plans de millora 

urbana – PMU- segons la nova nomenclatura de la Llei d’urbanisme. 

2. Els Plans de millora seran en principi d’Iniciativa pública, però, si els particulars afectats ho 

desitgen, poden sol·licitar a l’Ajuntament que els hi cedeixi la iniciativa, sempre que 

l’Ajuntament no hagi iniciat els treballs del PMU. 

3. El sistema d’actuació el fixarà cada PMU, a no ser que vingui determinat a l’articulat que 

segueix. 

4. Els Plans de millora urbana hauran de formular-se en un termini no superior a dos anys. 

5. Els Plans de millora urbana hauran d’ordenar la totalitat de cada sector o  unitat de subzona. 

CAPÍTOL II. ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
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6. En la documentació del Pla PMU haurà d’incloure’s una “anàlisi cost-benefici” a nivell 

econòmic i social, que justifiqui l’interès i la viabilitat de les seves determinacions. 

7. En els casos necessaris, els Plans de millora Urbana hauran de preveure les mesures 

adequades per permetre la permanència dels actuals residents en la zona afectada. 

8. En tant no es redactin els PMU, els usos existents quedaran limitats a les seves actuals 

condicions d’ús i volum. 

9. Les delimitacions d’aquests Plans de millora urbana es defineixen en aquestes Normes, i amb 

major precisió normativa en els plànol sèrie C, escala 1:1000. En cas de dubte prevaldrà el 

que indiquin aquests plànols. 

Article 162. Definició, objectius i règim general de la subzona PMU 9a. Sector Cap de Creu –Manel de 

Cabanyes 

Els objectius que el Pla defineix són: 

1. El desenvolupament d’un PMU del sector de PMU 9a delimitat com a sòl urbà no consolidat, 

de 8.576,41 m² de superfície. 

La iniciativa per a la formulació del PMU serà originàriament privada. No obstant, si en el 

termini d’un any des de l’executivitat d’aquesta norma urbanística no s’ha presentat a tràmit 

el PMU, la iniciativa podrà ser pública. 

La finalitat del PMU serà: 

a. Completar un buit urbà que possibiliti la regeneració i el reequipament del barri, 

determinant l’ordenació de l’edificabilitat privada en un màxim del 35% de la superfície 

de sòl i destinant l’espai de l’interior d’illa sense edificació privada com a espais lliures i 

equipaments. 

b. Delimitar un únic polígon d’actuació urbanística o la divisió poligonal, amb un màxim de 

dos polígons coherents amb l’estructura urbana (carrer Manuel de Cabanyes) i 

parcel·lària del sector, i incorporant les obertures o penetracions que facilitin la connexió 

des dels vials perimetrals amb aquests espais públics, que en conjunt tindran com a mínim 

el 65% de la superfície de l’àmbit.  

c. Desenvolupar una proposta d’ordenació que doni compliment als paràmetres edificatoris 

següents: 

• Índex d’edificabilitat bruta màxima: 1,20 m²st/m²s 

• Sostre màxim: 10.270 m²st 
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• Usos: 

- 90% màxim del sostre destinat a ús residencial. 

- 10% mínim del sostre destinat a ús complementari compatible amb l’habitatge 

(a concretar en el Pla de millora urbana). 

• Alçada màxima: 

- Només s’admeten alçades superiors a Pb+2Pp en aquells vials l’amplada dels 

quals sigui igual o superior als 15 m o en edificacions en interior d’illa amb 

distància equivalent a la resta d’edificacions de l’entorn. 

- Alçada màxima Pb+3Pp+àtic. 

d. Preveure la construcció d’un aparcament soterrat que, si és el cas, en aplicació de 

l’article 34.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, podria ser d’aprofitament privat. 

2. Es reservarà un mínim de 500 m² de sostre per a equipaments públics. 

3. El tipus d’ordenació es definirà en el desenvolupament del Pla de millora urbana. 

4. Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. No obstant, si 

transcorreguts dos anys des de la data d’aprovació definitiva del PMU no es presenten 

davant l’Ajuntament els corresponents projectes d’urbanització i de reparcel·lació, 

l’Ajuntament podrà acordar el canvi de modalitat del sistema a cooperació, sense més 

condicions. 

5. Podran optar a reallotjament els llogaters amb contracte públic anterior a la data 

d’aprovació inicial de la RPGO, demostrant el seu empadronament i pagament de lloguers, 

així com els propietaris afectats i residents al sector. 

 

 

La formalització de la proposta de modificació es materialitza en la substitució dels punts 5.3.4, 

5.3.5 i 5.5 de la memòria del PGO, pels nous textos modificats segons la relació següent: 

3.1.2 Memòria 

Punt 5.3.4. Carreteres, cinturons i grans distribuïdors 

S’identifiquen els següents elements: 

CAPÍTOL III. ADAPTACIÓ DE LA MEMÒRIA 
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a) Aproximadament perpendiculars a la costa: 

- Carretera de l’Arboç i Dr. Zamhenoff. Enllaça amb la ronda Ibèrica i l’antiga carretera C-246, 

prolongant-se fins a la ronda Europa a través de la ronda Mar Mediterrània i altres vials. 

- Ronda Lluís Companys i carrer Coroleu, que va des del passeig Marítim fins a la ronda Ibèrica, 

on, travessant-la, continua amb la consideració de via bàsica a l’àmbit de l’Eixample Nord i , 

més amunt de la variant, enllaça urbanitzacions fins a l’entrega al Camí Ral. 

- Carretera de Vilafranca fins a A-16 i ronda Europa, que entrega, també amb continuïtat, al 

carrer Torrents i passeig Marítim. Té enllaços amb l’autopista, la variant, ronda Ibèrica i antiga 

C-246 i és, conjuntament amb els vials de l’Eixample Nord, l’eix industrial de Vilanova. 

Punt 5.3.5  Vies bàsiques 

Els elements principals que cal descriure són: 

- Continuacions cap a muntanya dels carrers Coroleu, Miquel Guansé i vial W. De la nova 

Pirelli, que asseguren  la connexió cap a la majoria de les urbanitzacions marginals i cap a la 

resta de la plana, facilitant la seva relació amb el nucli urbà i apropant-li elements tan 

importants con la masia Cabanyes i l’ampliació del seu àmbit als terrenys del Xicarró. 

- Vial entre la ronda  Ibèrica descrita a l’apartat anterior i la C-246, que forma un altre eix 

industrial d’importància i, a través dels Sis Camins, enllaça amb el Camí Ral i l’av. del Pantà, 

vials ambdós de gran importància com a connexió urbana i rural. Aquest vial, en part del seu 

traçat, conté el transvasament de rieres. 

- Antic Camí Ral que, partint de la traça actual de la C-246, connecta amb la prolongació de 

la ronda Ibèrica, travessa el Fondo Sumella, els Sis Camins i altres parcel·lacions, fins a 

connectar, al peu de la parcel·lació de la Torre d’en Veguer, amb el terme municipal de 

Sant Pere de Ribes. 

- Carrer de l’Exposició, que enllaça des de la rambla Josep Tomàs Ventosa, travessant la 

ronda Europa, fins al nucli de Roquetes. 

- Antiga C-246 (C-246a), amb enllaç a la vialitat de Cubelles, i desviant-se a l’alçada de Sta. 

Llúcia per entregar a la rambla Pirelli a través del carrer Anselm Clavé, travessant l’Ortoll, per 

sobre del nou traçat proposat per al ferrocarril. 

- Passeig Marítim, del qual no és viable encara suprimir totalment el trànsit rodat, però en el 

qual es vol impedir, com s’ha dit al punt anterior, l’especialització com a via de cintura amb 

tràfic a través. 
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- Enllaç entre ctra. Vilafranca i nou cementiri, per completar l’eix rodat de millors condicions 

de circulació entre les àrees urbanes i aquest nou equipament.  

Aquesta descripció, no exhaustiva, dóna una idea de la intenció del planejament de aconseguir 

una xarxa viària isòtropa, de manera que tots els punts del territori disposin d’unes similars opcions 

d’accessibilitat. 

Punt 5.5 Tractament de sòl urbà 

Encara que en altres punts de la Memòria es fa referència a aquest tema, cal afegir algunes 

notes específiques: 

El conjunt de PERI’S que preveu el vigent PGO i que han de possibilitar l’obertura de la ciutat cap 

el futur Eixample Nord i la Plana segueixen sent bàsics per a la revitalització i connexió de la ciutat 

vella, i la revisió, en el seu Programa d’actuació, ha de considerar-los prioritaris, per evitar que les 

operacions externes deixin aïllada la ciutat vella provocant la seva decadència. Aquestes 

obertures han de ser, doncs, operacions exemplars de la ciutat. Als efectes de facilitar la seva 

tramitació i execució, s’han reajustat els següents PERI: 

- Cap de Creu / Sant Onofre i Sant Onofre / Rambla Samà es modifiquen amb la finalitat de 

promoure la regeneració i rehabilitació d’aquests sectors  de sòl urbà sense densificar-lo, 

definint l’ordenació i proposta de l’aprofitament urbanístic mitjançant el desenvolupament 

d’instruments de planejament derivat. 

- Casernes-Llimonet, on s’han introduït alguns nous elements de tractament viari. 

- Pirelli Mar, on s’ha flexibilitat la possibilitat d’incorporar-hi parcel·les recaients al passeig 

Marítim. 

El tractament dels nuclis antics és sempre problemàtic, però no per això no ha d’enfocar-se. La 

revisió ha triat entre un ventall de mesures, que van des de les senzilles d’ajustos normatius que 

permetin una normal renovació de l’edificació, millorant llurs condicions d’habilitat i les mesures 

de nou tractament de la vialitat-voravies, paviments, vials de vianants, etc., fins a la més 

complexa de Pla especial de rehabilitació i desenvolupament, que abasta la globalitat del 

territori de la ciutat vella. Així, la revisió proposa la figura de Pla especial de reforma Interior per a 

tot el nucli antic i algunes àrees limítrofs, amb els objectius principals de posar en valor el nucli 

històric i mantenir i recuperar la seva funció residencial. 

En atenció al gran abast territorial de la delimitació d’aquets PERI, s’ha tramitat un avanç que 

especifica quines àrees són susceptibles de desenvolupament directe i quines necessitaran 

delimitar-se com a àmbits pel seu tractament mitjançant PERI específic; a més, es fixarà la 
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programació temporal d’aquests àmbits i s’estudiarà l’abast econòmic del conjunt d’operacions 

a tirar endavant als efectes de consolidar els objectius descrits. 

En quant al primer eixample, avui centre de la ciutat, es fixen les mesures necessàries per   

preservar-lo d’un procés d’excessiva terciarització. Mesures que poden anar des de les indirectes 

-oferta de sostre terciari en altres àrees de centralitat com a Eixample Nord i Ortoll- fins a 

ordenances més directes i concretes, amb incentius per a l’ús d’habitatge. Hi ha finalment dues 

operacions especials que cal referenciar: 

- Pirelli Mar: és necessari reprendre els treballs que portin a la seva transformació urbana, 

resituant el sector en els seus justos termes ,és a dir importància com a connexió urbana i 

rural. Aquest vial, en part del seu traçat, conté el transvasament de rieres. 

 

 

La formalització de la proposta de modificació es materialitza en la documentació escrita de 

PGOM amb la modificació de la relació d’actuacions en planejament i projectes del Programa 

d’actuació urbanística del PGOM referents al PERI CAP DE CREU i el Projecte d’obertura de la 

rambla Samà (amb el núm.  A1 d’actuació en vialitat), pels nous textos modificats segons la 

relació següent: 

RELACIÓ DE LES ACTUACIONS i LES SEVES CARACTERÍSTIQUES  

ACTUACIÓ EN DESENVOLUPAMENT DE PLANIFICACIÓ EN SÒL URBÀ  

         Etapa desenvolupament  

PMU Cap de Creu-Manel de Cabanyes  2a 

PERI CASERNES (*)  1a 

PERI RACÓ STA LLÚCIA  1a 

PERI FISA (*)  1a 

PERI PIRELLI-CTRA CUBELLES  _  

PERI PIRELLI - MAR  1a/2a  

PERI SECTOR LA PLANA  2a 

PERI CASC ANTIC  1a/2a  

Millora en infraestructures urbanes  1a/2a  

TRANSVASSAMENT DE LES RIERES  C1.10          1a/2a 

 

(*) Han de ser executats abans de la posta en marxa dels sectors Eixample Nord II i III, 
previstos en 2a etapa 

 

CAPÍTOL IV. ADAPTACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL PGOM 
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RELACIÓ DE LES ACTUACIONS EN DESENVOLUPAMENT DE PLANIFICACIÓ EN SÒL URBÀ  

       Etapa desenvolupament  

PMU Cap de Creu-Manel de Cabanyes  2a  

PERI CASERNES  1a  

PERI PLAÇA CASERNES  2a  

PERI PIRELLI - MAR  1a/2a  

PERI SECTOR LA PLANA  2a  

PERI NUCLI ANTIC  1a/2a  

Millora en infraestructures urbanes  1a/2a  

TRANSVASSAMENT DE LES RIERES  C1.10     1a/2a  

 

(*) Ha de ser executat abans de la posta en marxa del sector Eixample Nord. 

 

 

 

 

Degut a la supressió del PAU 9b, les finques abans incloses en aquest resten en règim de sòl 

urbà consolidat, qualificades de zona 3a – zona de conservació àrea central i zona 4 – 

eixample. Són zones subjectes al Pla especial i Catàleg del patrimoni històric-artístic i natural de 

Vilanova i la Geltrú, i als criteris de regulació estètica del PMU del nucli antic, aprovat el 

23/01/2012, per la clau urbanística corresponent, en sòl urbà consolidat, fora de cap figura de 

gestió. 

CAPÍTOL V. PARÀMETRES GENERALS DE REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ EN LES ZONES 3a* i 4* 
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1. Zona de conservació: àrea central (clau 3a*).  

En aquesta zona es proposa mantenir els factors ambientals i morfològics, incidint especialment 

en aquells que li són propis, establir les mesures adequades per preservar les edificacions 

d'interès històric-arquitectònic, regular els usos fomentant el terciari i comercial, i establint l’ús 

preferent per a vianants dels espais públics. 

Amb aquesta finalitat es determina:  

• En els projectes de nova edificació que es presentin, figuraran fotografies de l'edifici que 

es substitueix, així com del sector en que es situa. A la vista del mateix, la intervenció 

municipal podrà introduir les condicions i modificacions que s'estimin necessàries en 

cada projecte tècnic presentat, a fi de mantenir les característiques pròpies de cada 

sector. 

• Es tindran en compte les determinacions del Pla especial del patrimoni i de l’Inventari 

del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental  de Vilanova i la Geltrú (Annex VI).  

• Regulació general 

1. Tipus d’ordenació de l’edificació. 

Es fixa el tipus d'ordenació d'edificació segons alineació de vial, amb edificació 

contínua entre mitgeres, determinant illes. No s'admetran condicions no específiques 

de no alineació de vial. 

2. Alçada reguladora i nombre màxim de plantes. 

El nombre màxim de plantes és el que s’indica en els plànols d’ordenació. No s'indica 

l'altura reguladora, establint-se aquesta per la mitjana de les edificacions existents 

amb el mateix número de plantes en el tram de carrer en qüestió. L'Ajuntament 

podrà exigir la realització d'elements de coronament que igualin l'altura del tram de 

carrer en base a la consecució de l’objectiu de regularització de les alçades en 

cada tram de carrer. 
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3. Altura mínima lliure. 

L'altura lliure mínima de les plantes pis serà de 2,80 metres i en planta baixa de 3,30 

metres. No  es permetrà el desdoblament d'un altell en la planta baixa. 

Si la planta baixa és d'ús d'habitatge es tractarà d’acord amb el que es disposa a 

l’article 119.3 del vigent Pla general d’ordenació. 

4. Façana mínima. 

No s'estableix façana mínima, fixant-se únicament com a paràmetre regulador el de 

l’habitatge unifamiliar en parcel·les d’ample inferior o igual a 5 metres i fondària 

edificable menor de 13 metres, i possibilitat de plurifamiliar a partir d’aquesta 

amplada o d’aquesta fondària.  

 

5. Fondària edificable.  

La profunditat edificable és la que s'estableix gràficament per a cada illa en els 

plànols d’ordenació del PGOU. Els projectes de parcel·lació o reparcel·lació podran 
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modificar la profunditat edificable sempre que es mantingui el tipus d’ordenació, el 

nombre de plantes, el volum total permès i la densitat màxima de 100 habitatges per 

hectàrea, i sempre que la profunditat resultant es mantingui entre els 12 i els 18 

metres, i que el pati d’illa tingui una superfície mínima equivalent al 30% de la 

superfície total de l'illa i permeti la inscripció d'un cercle de radi mínim 10 metres. 

6. Alineació a carrer. 

Els edificis hauran de seguir l'alineació oficial del carrer en totes les seves plantes. 

7. Cossos sortints. 

No s'admetran cossos sortints tancats o semitancats, tipus tribunes o miradors. Només 

s’admetran balcons, amb una longitud de vol màxima de 0,60 m i menor al 10% de 

l'ample del vial. Es separaran de la mitgera 1 metre i la longitud màxima serà d’un 

terç de l’ample de la façana. La longitud de les obertures de la planta baixa no 

superarà en cap cas el 60% de la longitud total de les façanes, i la longitud de les 

obertures de les plantes pis no superarà en cada planta el 50% de la longitud total de 

les façanes. Totes les obertures tindran una composició vertical. 

 

Alçada mínima lliure i cossos sortints 
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8. Obertures 

 Es compliran les següents condicions en funció de l’ample de la parcel·la: 

a. Altura lliure de les plantes i obertures en parcel·les de 5 o menys metres. 

 

 

b. Altura lliure de les plantes i obertures en parcel·les de més de 5 metres i menys de 

10 metres. 
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c. Altura lliure de les plantes i obertures en parcel·les de 10 metres o superiors. 

 

 

9. Materials de façana. 

Les condicions de textura, color i forma dels materials de façana, seran iguals o 

similars i/o que no produeixin contrastos discordants respecte als materials 

tradicionals emprats en els edificis antics ja existents en la zona. 

  

2. Zona d’eixample (clau 4*) 

Les zones qualificades com a  zona d’eixample (clau 4) es  regularan per l’aplicació de les 

normes urbanístiques del planejament general vigent. 
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