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Títol I. Disposicions de caràcter general 

Capítol 1.  Objecte, marc legal, aplicació i vigència del Pla  

 

Art. 1 Objecte  

L'objecte del present Pla de millora urbana (PMU) és l’ordenació detallada i la regulació urbanística 
de l’àmbit delimitat, segons els principis de desenvolupament urbanístic sostenible i de preservació 
dels recursos naturals i del paisatge urbà, i de conformitat amb allò que disposa la legislació 
urbanística vigent. 

Art. 2 Delimitació 

La delimitació de l’àmbit del Pla de millora urbana és la que es conté en el planejament general 
vigent i que figura gràficament expressada en el plànols d’ordenació, i es defineix aproximadament 
pels següents carrers: Ronda Ibèrica, torrent de la Pastera, carrer de les Casernes, carrer de Josep 
Calva, carrer de la Creu, carrer de Sitges, carrer de la Unió, carrer de la Salut, carrer del Correu, 
carrer de Pàdua, carrer de l’Aigua, carrer de Santa Anna, plaça de Cap de Creu i carrer de l’Escola. 
En alguns trams d’aquest perímetre, l’àmbit inclou o exclou parts d’illa amb front a alguns dels 
carrers enumerats.  

Art. 3 Objectius 

1.  Els objectius del Pla de millora urbana deriven dels definits pels articles 111 i 115 de les normes 
urbanístiques del Pla general d’ordenació vigent i pel projecte d’intervenció integral del nucli 
antic de Vilanova, i es concreten en: 

a) el manteniment i la recuperació de la funció residencial; i, 

b) la posada en valor del nucli històric. 

2.   Aquests objectius s’han d’assolir mitjançant: 

a)   la millora de les condicions d’habitabilitat dels habitatges; 

b)  el complertament i millora de l’urbanització i la regulació de l’ús de l’espai públic; 

c)  la dinamització cultural i econòmica dels barris, a través de la implantació, regulació i foment 
de les activitats amb aquestes finalitats; 

d)  la previsió d’espais suficients per a equipaments i dotacions al servei de la població resident; 

e)  la millora de l’accessibilitat i de les condicions de servei als usos i activitats existents i 
previstos; 

f)  la millora de la connexió amb la resta de la ciutat; 

 

 

g)  el foment de la rehabilitació dels edificis i habitatges i la previsió de nous espais per a la 
promoció d’habitatges de protecció oficial o dotacionals públics; 

h)  la proposta d’operacions de reforma urbana per tal de resoldre o millorar la ordenació 
urbanística, la rehabilitació o substitució de les edificacions, la implantació de nous 
equipaments, usos o espais lliures, o del paisatge urbà; i,  

i)  la revalorització, regulació de les obres de reforma o rehabilitació i millora de l’ús dels edificis i 
elements del patrimoni arquitectònic i urbanístic. 

Art. 4 Marc legal 

1. La redacció del PMU respon al marc legal constituït per la Llei d’urbanisme de Catalunya (LU), el 
seu Reglament (RLU) i demés legislació urbanística catalana i estatal, així com a les 
disposicions sectorials que són d’aplicació. 

2. La legislació urbanística vigent inclou les següents disposicions:  

a)   Legislació urbanística catalana: 

- Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, 
de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i refosa per Decret legislatiu 
1/2005 de 26 de juliol que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (LU). 

- Decret Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme 
(RLU). 

- Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’urbanisme. 

- Decret 166/2002, d’11 de juny, pel qual s’aprova la taula de vigència de les disposicions 
afectades per la llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

- Llei 18/2005, de 27 de desembre d’equipaments comercials (LEC) 

- Decret 146/1984, de Mesures d’adequació a l’ordenament urbanístic de Catalunya,  en allò 
que no contradigui la LU. 

- Decret 303/1997, de mesures per facilitat l’execució urbanística, en allò que no contradigui la 
LU. 

- Decret 308/1982, de protecció de la legalitat urbanística, en allò que no contradigui la LU. 

b)   Legislació urbanística estatal: 

-   Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (BOE núm.128, de 29/05/07)  

c)   Legislació i normativa sectorial: 

- Ley General de Telecomunicaciones 32/2003 de 3 de novembre, en relació a      servituds i 
domini públic. 

- Ley de Ordenación del sistema eléctrico 40/1994 de 30 de desembre. 

- Ley del Sector de hidrocarburos 34/1998 de 7 d’octubre. 

- Ley del Ruido 37/2003 de 17 de novembre.. 

- Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat 6/2001 de 31 de maig, en relació a la zonificació 
que pot establir  l’ajuntament. 

- Decret d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil 148/2001 de 29 de maig, 
modificat pel Decret 281/2003, en relació a l’ordenació dels emplaçaments. 

- Llei de mobilitat 9/2003 de 13 de juny, en relació a la planificació de la mobilitat, als Plans 
directors de la mobilitat i als plans de mobilitat urbana. 

- Llei 15/2003 de modificació de la Llei 6/1993 de 15 de juny, reguladora dels residus. 

- Decret 95/2005 de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i equipaments 
esportius de Catalunya. 
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- Decret 245/2005 de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per l’elaboració dels mapes 
de capacitat acústica. 

- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal de i de règim local de 
Catalunya. 

- Llei 5/2006, de 10 d'abril, del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als Drets Reals. 

Art. 5 Contingut 

1. La documentació del Pla de millora urbana és la que disposa l’article 68 LU i 91RLU. Els 
documents corresponents a la fase d’Avanç de planejament, formen part integrant del mateix. 

2. El PMU està integrat pels següents documents: 

a)  Memòria de la Informació  
b) Plànols d’informació:   

I.1.     Encaix territorial (E 1: 20.000) 
I.2.     Posició urbana (E 1:4.000) 
I.3.     Ortofotoplà (E 1: 5.000) 
I.4.     Planejament urbanístic vigent (E 1:2.200) 
I.5.      Parcel·lari (E 1:2.200) 
I.6. Sòl ocupat per l’edificació (E 1:2.200) 
I.7a.   Edificació: dinàmica recent   (E 1:2.200) 
I.7b.   Edificació: estat de conservació  (E 1:2.200) 
I.7c.   Edificació: nombre de plantes (E 1:2.200) 
I.8.  Demografia: padró municipal (E 1:2.200) 
I.9a.   Habitatge: densitat (E 1:2.200) 
I.9b.   Habitatge: ocupació (E 1:2.200) 
I.10.  Catàleg del Patrimoni històric-artístic (E 1:2.200) 
I.11. Usos del sòl (E 1:2.200) 
I.12a.    Espai públic. Carrers i espais lliures (E 1:2.200) 
I.12b-g. Espai públic. Seccions i característiques dels carrers  
I.13a Serveis urbanístics existents: subministrament  d’aigua (E 1:2.200) 
I.13b Serveis urbanístics existents: clavegueram (E 1:2.500) 
I.14a. Operacions en curs: projecte d’intervenció integral  (E 1:2.200) 
I.14b.  Operacions en curs: planejament derivat i projectes d’urbanització (E 1:2.200) 

c)  Memòria de la Ordenació 
d)  Plànols d’ordenació: 

O.1. Accessibilitat i mobilitat  (E 1:1.000) 
O.2. Itineraris de vianants i eixos comercials (E 1:1.000) 

O.2a   Eix verd  
O.2b   Itinerari 1 
O.2c   Itinerari 2 
O.2d Itinerari 3 
O.2e Itinerari 4 

O.3. Protecció patrimonial (E 1:1.000) 
O.4. Qualificacions urbanístiques i condicions d’edificació (E 1:500) 
O.5. Ordenació general (E 1:1.000) 

e)   Normes urbanístiques 
 
 

Art. 6 Interpretació 

1. Les determinacions del Pla de millora urbana s’interpretaran atenent als objectius i criteris 
definits a la memòria i demés documents integrants del Pla. 

2. Prevalen, en tot cas, les superfícies, índexs, percentatges, coeficients i quantificacions que 
apareixen definits a les normes urbanístiques i fitxes dels sectors. 

3. Si es produeixen dubtes per imprecisions o contradiccions entre els diferents documents, 
s’estarà a allò que estableix l’article 10 LU.   

 
Art. 7 Codis d’identificació 

Per als efectes previstos en aquest Pla, el codi d’identificació en els plànols és el següent: 

 
  SISTEMES URBANÍSTICS 
   

A  SISTEMA VIARI I DE COMUNICACIONS 
 Ar Vies de tràfic rodat 
 Apv Vies amb prioritat per a vianants 
 Av Vies de vianants 
 Apk Aparcament públic 
 Acd Àrees de càrrega i descàrrega 

D  SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS 
E  SISTEMA D'EQUIPAMENTS COL·LECTIUS 
F  SISTEMA D'ESPAIS LLIURES 

DP  SISTEMA D'HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS 
   
  ZONES 
   
1  CASC ANTIC 
 1a Casc antic de la Geltrú 
 1b Casc antic de Vilanova i el Palmerar 
3  ZONA DE CONSERVACIÓ 
 3a Zona de conservació: àrea central  
4  EIXAMPLE 
13  ORDENACIÓ ESPECÍFICA 

 

Art. 8 Obligatorietat 

Les determinacions del Pla de millora urbana obliguen per igual als particulars i a les administracions 
públiques, d’acord amb l'article 100,2 LU. 

Art. 9 Vigència 

1. El Pla de millora urbana entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l'acord d'aprovació 
definitiva i del text íntegre de la normativa urbanística en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

2. La seva vigència serà indefinida. 
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Art. 10 Modificació 

1. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es regirà pel que disposen els articles 
94 i 95 LU i disposicions legals i reglamentàries concordants i en allò no previst, pel que es 
disposa en aquestes Normes. 

2. El projecte de modificació puntual ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat 
amb el grau de precisió propi del Pla i contindrà l’estudi que justifiqui la incidència de la nova 
ordenació en les previsions del Pla. En qualsevol cas, ha de: 

a. Justificar la conveniència de la modificació i de les determinacions que introdueixen, en 
relació als interessos públics i privats concurrents. 

b. Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les 
normes urbanístiques objecte de la modificació. 

c. Establir les determinacions que  s’introdueixen amb la modificació i substitueixen les 
precedents 

d. Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de reserves exigits pels apartats 2, 3 i 
4 de l’article 94 LU. 

 

 

Capítol 2. Execució del planejament 

 

Art. 11 Actuacions públiques i privades  

1. D’acord amb las disposicions dels articles 110 LU i següents, l’execució del planejament 
urbanístic requereix de l’aprovació de l'instrument més detallat que sigui exigible segons la 
classe de sòl de què es tracti.  

2. L'execució del Pla de millora urbana correspon, d’acord amb l’article 110 LU, a l'ajuntament i a la 
resta d'administracions públiques i entitats urbanístiques especials, en llurs esferes d’actuació 
respectives i en l’exercici de llurs competències, així com als particulars sota les diverses 
modalitats d’actuació establertes.  

3. Les administracions públiques o les entitats urbanístiques especials executaran el planejament 
sempre que operin com a administració actuant d’acord l'article 23 LU.   

4. Els particulars participen en l'execució del planejament mitjançant la gestió urbanística integrada 
o aïllada definida, d’acord amb l’article 111 LU, i segons els sistemes i modalitats d’actuació 
previstos per a cada sector o polígon d’actuació. 

 4.1. La gestió urbanística integrada es du a terme en el desenvolupament dels sectors de 
planejament o dels polígons d’actuació urbanística a través de les entitats urbanístiques 
col·laboradores (juntes de compensació, associacions administratives de cooperació i juntes de 
conservació).  

 4.2. La gestió urbanística aïllada suposa l'execució puntual del planejament, sempre que no 
calgui, o no sigui possible, la delimitació d’un polígon d’actuació per el repartiment equitatiu de 
càrregues i beneficis derivats de l’ordenació urbanística. 

Art. 12 Polígons d’actuació urbanística (PA) 

1. Per a l'execució del PMU es delimiten polígons d’actuació urbanística d'acord amb els requisits 
fixats en els articles 35 i 112 LU. Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials 
mínims per a dur a terme la gestió urbanística integrada.  

2. Als efectes de l'execució dels polígons d’actuació urbanística tindran caràcter vinculant les 
determinacions del Pla de millora urbana relatives a vialitat, àrees d’aparcament i càrrega i 
descàrrega, reserves per a dotacions i espais lliures, usos i paràmetres edificatoris quan 
apareguin detallades en els plànols d’ordenació, memòria, normes o fitxes normatives.  

3. Serà necessària la delimitació d'un polígon d’actuació urbanística, quan l'eixamplament o 
l'obertura de vials provoquin diferències d'aprofitament urbanístic entre les finques afectades que 
ultrapassin el quinze per cent de l'aprofitament i es faci declaració expressa d'aquesta lesió. 

Art. 13 Ajust dels límits dels polígons d’actuació urbanística 

1. Els petits ajustos en la delimitació o la subdivisió d’un polígon en altres més petits, no suposa 
modificació quan es tracti de facilitar la gestió, no es desvirtuïn els objectius del polígon ni 
l'ordenació prevista, no suposin transferència de càrregues d'urbanització o cessions a d'altres 
propietaris i, en el cas de subdivisió, es mantingui la proporcionalitat de càrregues i 
aprofitaments. 
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2. L'ajust dels límits d'un polígon d’actuació urbanística es podrà efectuar en el mateix projecte de 
reparcel·lació quan no suposi variació de la seva superfície total en més o menys d’un 5% (cinc 
per cent). Caldrà justificar l’ajust en base a la coincidència amb els llindars reals de les 
propietats, a l’adaptació a elements topogràfics, o a altres raons similars. 

3. En tots els altres supòsits serà necessària la tramitació, d'acord amb l’article 113 LU, d'un 
projecte de modificació poligonal. 

Art. 14 Agenda 

1. Aquest Pla de millora urbana conté l’Agenda relativa als terminis previstos per a l’execució dels 
polígons d’actuació i demés actuacions previstes.  

2. D’acord amb els articles 40 i 41 del Decret 303/97, l’ajuntament podrà avançar l’execució dels 
sistemes previstos en el polígon d’actuació urbanística, encara que no es realitzi simultàniament 
la resta del conjunt, sempre que es garanteixi la seva integració al desenvolupament futur. En 
aquest supòsit l’ajuntament es rescabalarà entrant a formar part de la comunitat reparcel.latòria. 

Art. 15 Sistemes d'actuació urbanística 

1. L'execució dels polígons d’actuació urbanística (PA) definits per aquest Pla de millora urbana es 
realitzarà mitjançant el sistema de reparcel·lació, en qualsevol de les seves quatre modalitats, o 
el d’expropiació, d’acord amb l’article 115 LU. 

2. L’execució de les actuacions aïllades (AA) es realitzarà mitjançant el sistema d’expropiació, sens 
perjudici de la possibilitat de delimitar polígons d’actuació urbanística discontinus amb altres sòls 
externs a l’àmbit del Pla de millora urbana, en quin cas serà d’aplicació el que s’estableix en el 
número anterior.  

3. Quan l’expropiació forçosa s’apliqui per a l’execució d’actuacions aïllades, els costos podran ser 
repercutits sobre els propietaris que resultin especialment beneficiats per l'actuació urbanística, 
mitjançant la imposició de contribucions especials, havent estat delimitat prèviament l'àmbit urbà 
beneficiari de la millora. 

4.  L'administració actuant escollirà el sistema i modalitat d'actuació aplicable segons les necessitats 
i els mitjans econòmico-financers amb què compti, la col·laboració de la iniciativa privada i altres 
circumstàncies que hi concorrin.  

5. Llevat els casos en què es fixi altrament, en el sistema de reparcel·lació, la modalitat serà la de 
cooperació per als polígons d’actuació urbanística de promoció pública i la  de compensació 
bàsica per als d'iniciativa privada. 

6.  El cost de les obres d'urbanització dels sòls no adscrits a un polígon d’actuació,  podrà ser 
repercutit mitjançant contribucions especials a càrrec dels propietaris beneficiats, havent estat 
prèviament delimitada l'àrea beneficiada per l'obra. 

7. Per a la concessió de llicències d’edificació o activitat serà preceptiva l'aprovació dels projectes 
de reparcel·lació i urbanització, així com la cessió prèvia o simultània dels sòls destinats a 
sistemes de titularitat pública i l'execució de les obres d'urbanització necessàries d’acord amb la 
legislació vigent. 

 

 

 

 

 

 

Art. 16 Projectes de reparcel·lació 

1. Els projectes de reparcel·lació es redactaran d’acord amb les determinacions i contindran els 
documents establerts en articles 120 LU i següents, i 130 RLU i següents. 

2. Els projectes de reparcel·lació han d'incloure la distribució entre els propietaris de les càrregues 
corresponents a les obres d’urbanització, a les de demolició d'edificis, destrucció de plantacions i 
altres béns, així com les indemnitzacions, costos dels projectes, valoracions i peritatges i 
despeses de gestió necessàries per a l’efectivitat del dret al reallotjament dels residents, d’acord 
amb l’article 114 LU. 

Art. 17 Convenis urbanístics 

1. Els convenis urbanístics entre les administracions públiques, o entre aquestes i els particulars, 
estableixen el marc d'actuació per al desenvolupament i l'execució del planejament o per a 
l'adquisició de compromisos i obligacions respecte a cessions de sòl, càrregues d'urbanització i 
qualsevol altre aspecte que les parts creguin convenient, d’acord amb la legislació vigent 
(articles 25 RLU i concordants) i el contingut del PMU. 

2. Són objectius prioritaris dels convenis urbanístics relacionats amb aquest PMU la obtenció de 
sòls destinats als sistemes de comunicacions, equipaments comunitaris o espais lliures públics.  

3. Els convenis urbanístics resten sotmesos al principi de publicitat, d’acord amb l’article 26 RLU. 
El seu contingut serà incorporat a les figures de planejament o gestió urbanística. Tanmateix les 
obligacions pactades i que afectin a drets reals sobre finques, causaran la corresponent 
anotació o inscripció en el Registre de la propietat immobiliària. 

4. Els convenis urbanístics han d'ésser aprovats pel Ple de la corporació municipal per tal que 
despleguin els seus efectes de validesa. 

Art. 18 Execució de sistemes  

L’execució dels sistemes urbanístics pot ser directa, prèvia redacció en el seu cas, del corresponent 
projecte.  
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Capítol 3. Habitatge protegit i dotacional públic 

 

Art. 19 Objectius relatius a la previsió d’habitatge protegit 

En compliment de la legislació sectorial sobre habitatge, aquest PMU estableix els instruments 
urbanístics per a l'adquisició i la preparació del sòl necessari per a la posterior promoció pública 
d'habitatges protegits o dotacionals, o bé per a la construcció d'habitatges pels promotors privats en 
qualsevol dels règims de protecció oficial fixats per la legislació sectorial vigent en aquesta matèria. 

Art. 20 Actuacions d'habitatge en règim protegit 

1. Dins les àrees d'habitatge en règim protegit les actuacions es duran a terme per la iniciativa 
pública, la iniciativa privada o bé per iniciatives de caràcter mixt públic-privat d'acord amb les 
necessitats i les prioritats que s'estableixen en aquest Pla. 

2. Seran actuacions públiques aquelles en què la construcció d'habitatges la durà a terme 
l'ajuntament, la Generalitat de Catalunya, o altres entitats públiques competents en aquesta 
matèria per tal d'assolir qualsevol dels objectius següents: 

a) Permetre l’accés a un habitatge a aquells sectors de la població que tinguin una dificultat 
especial per a accedir al mercat immobiliari o a grups de població de característiques o 
circumstàncies específiques. 

b) Contribuir a diversificar l'oferta d'habitatges i a pal·liar-ne els dèficits. 

3. Seran actuacions privades aquelles en què la construcció d'habitatges es dugui a terme pel 
sector privat. 

4. Quan el sector privat no porti a terme una actuació d'habitatge en règim protegit dins dels 
terminis previstos per aquest Pla de millora urbana, l'administració pública podrà prendre la 
iniciativa per promoure els habitatges, procedint prèviament a l'expropiació del sòl. 

Art. 21 Adquisició del sòl i densitat en les promocions d'habitatge protegit 

1. La delimitació d’àrees d’habitatge protegit en el PMU porta implícita la declaració d'utilitat pública 
i la necessitat d'ocupació a l'efecte d'expropiar-les, quan no s’obtinguin per cessió, d'acord amb 
la legislació sectorial vigent. 

2. En les promocions públiques d’habitatges destinades a sectors específics de població (joves, 
gent gran i altres col·lectius definits) en les que no es contempli l’accés a la propietat per part 
dels usuaris, així com en el cas dels sòls adscrits al sistema d’habitatges dotacionals públics, es 
comptabilitzarà un habitatge per cada 80 m2  de sostre edificable. 
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Títol II. Sistemes urbanístics 

          Capítol 1. Disposicions Generals 

 

Art. 22 Delimitació dels sòls destinats a sistemes urbanístics 

La delimitació dels sòls destinats a sistemes urbanístics, inclosos o no en polígons d’actuació 
urbanística, apareix en els plànols d’ordenació, a escala 1:1.000. 

Art. 23 Titularitat i afectació del sòl 

1. El sòl destinat a sistemes urbanístics queda vinculat al destí establert en aquest Pla. Aquest es 
mantindrà, encara que es tracti de sòls de propietat privada, en tant aquest sòl no sigui adquirit per 
l'administració mitjançant algun dels procediments legalment previstos, moment en el qual serà 
d'aplicació el règim jurídic del domini públic. 

2. El sòl destinat a sistema viari i a espais lliures públics serà de titularitat demanial municipal, prèvia a 
la seva adquisició mitjançant algun dels títols legals. També seran de titularitat pública, una vegada 
adquirits, els sòls destinats a equipaments comunitaris públics, sens perjudici del que s’estableix en 
l’apartat 5 d’aquest article.. 

3. El destí del sòl a sistemes urbanístics per aquest Pla és títol suficient per a l’expropiació, excepte 
pels sòls qualificats com a sistema d’equipaments a que es fa referència en el número 5 i pels que no 
tenen ús assignat, els quals precisen la prèvia aprovació d’un pla especial d’assignació d’ús.  

4. La titularitat i afectació pública del sòl destinat a equipaments comunitaris no exclou la possibilitat de 
la concessió del domini públic. 

5. Els equipaments existents i en funcionament abans de l'aprovació inicial d'aquest Pla, podran 
mantenir indefinidament llur titularitat i gestió privada, sempre que es mantingui l'ús. La modificació 
de l’ús, o la seva extinció, deixarà sense efecte la excepció indicada en els números 2 i 3 d’aquest 
article.  

Art. 24 Valor urbanístic dels sistemes 

1. El valor dels sòls destinats a sistemes urbanístics es determinarà segons els criteris fixats per la 
legislació urbanística vigent. 

2. El valor urbanístic que correspon als sòls destinats a sistemes adscrits a un polígon d’actuació 
urbanística és el corresponent a l'aprofitament mig del polígon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítol 2. Sistema viari i de comunicacions (A) 

Art. 25 Definició 

El sistema urbanístic viari i de comunicacions comprèn les instal·lacions i els espais reservats per al 
traçat de les xarxes de carrers, àrees d'aparcament públic i àrees de càrrega i descàrrega. 

Art. 26 Tipus de vies 

Formen part del sistema viari i comunicacions els següents elements: 

a) les vies de tràfic rodat (clau Ar) 

b) les vies amb prioritat per a vianants (clau Apv) 

c) les vies i espais reservats als vianants (clau Av) 

d) les àrees d’aparcament públic (clau Apk) 

e) les àrees de càrrega i descàrrega (clau Acd) 

Art. 27 Titularitat 

El sòl qualificat de sistema viari i de comunicacions serà de titularitat pública. 

Art. 28 Condicions d'ús 

1. L’ús principal és el viari, amb les especificacions per a cada tipus de via: 

a)  Les vies de tràfic rodat (clau Ar) reservaran part de la seva secció al tràfic rodat de vehicles 
de transport públic i privat.  

b)  Les vies amb prioritat per a vianants (clau Apv) s’urbanitzaran amb paviment continu, amb o 
sense pilones separadores, i admetran tràfic rodat local subjecte a les limitacions de 
velocitat i horàries que estableixi l’ajuntament. 

c)  Les vies de vianants (clau Av) es reserven exclusivament als vianants i bicicletes, sens 
perjudici de la regulació de l’accés als garatges privats i per al trànsit de vehicles 
assistencials o d’emergència. 

2.  L’ús d’estacionament s’admet únicament en el cas de les vies de tràfic rodat (clau Ar), en els 
espais expressament assenyalats i en les condicions fixades per l’ajuntament.  

3.  L’ús de càrrega i descàrrega (clau Acd) s’admet exclusivament en els espais assenyalats i en les 
condicions fixades per l’ajuntament, sens perjudici de les operacions excepcionals degudament 
autoritzades. 

4.  Únicament es defineixen carrils específics destinats a les bicicletes en alguns trams viaris on les 
condicions de traça i secció ho aconsellen. Per al conjunt de les vies definides en aquest article 
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(claus Ar, Apv i Av) s’entén que l’ús de la bicicleta és compatible, d’acord amb la regulació 
municipal. 

Art. 29 Condicions d’urbanització  

1. Les característiques de la secció de cada via s’indiquen en els plànols d’ordenació i en les 
seccions indicatives, així com en les fitxes individualitzades dels itineraris urbans, i es 
concretaran en els projectes d’urbanització segons les funcions viàries, les característiques 
topogràfiques i paisatgístiques del lloc, i la inclusió en algun dels itineraris de vianants o 
comercials definits per aquest Pla.  

2. Aquest Pla assenyala les alineacions i rasants de les vies en els plànols d’ordenació a escala 
1:1.000. 

 

 
Capítol 3. Sistema d’equipaments col·lectius (E) 

 

Art. 30 Definició  

El sistema urbanístic d'equipaments comunitaris (clau E) comprèn els centres públics, els 
equipaments de caràcter cultural-social-religiós, sanitari-assistencial, administratiu, de residència 
temporal, funerari, de mercat o proveïment i pel transport, i demés equipaments que siguin d’interès 
públic o d’interès social. Inclou també els equipaments esportius (clau G) i educatius (clau H), 
regulats de forma diferenciada pel planejament general, quan aquest sigui l’ús adscrit a l’equipament.  

 Tenen consideració de sistemes generals aquells equipaments al servei del conjunt del municipi. 
Tenen consideració de sistemes locals la resta d’equipaments d'ús públic o col·lectiu al servei de 
l’àmbit del Pla de millora urbana. 

Art. 31 Titularitat 

 Els sòls que el present Pla qualifica com a sistema urbanístic d'equipaments comunitaris, tant 
generals com locals, queden subjectes a la regulació establerta al capítol primer d’aquest Títol de les 
normes urbanístiques 

Art. 32 Règim general 

1. En l'obtenció, la projectació, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la conservació dels 
equipaments comunitaris s’observarà, a més de la regulació establerta en aquestes normes 
urbanístiques, allò que disposa la legislació sectorial vigent per a cadascuna de les matèries. 

2. Els espais no ocupats per les edificacions i que constitueixin l'entorn dels equipaments es 
destinaran a espais lliures enjardinats. 

Art. 33 Condicions d'ordenació i edificació 

L'ordenació dels equipaments seguirà les següents determinacions: 

a) El sistema d’ordenació de l’edificació serà el corresponent al de la illa on se situï o, en el cas 
de constituir illa pròpia, el de l’entorn immediat. 

b) En el sistema d’ordenació de l’edificació segons alineacions de vial, es resoldran 
arquitectònicament els problemes que ocasionin les parets mitgeres, que no podran quedar  
vistes. 

c)  Els paràmetres que regulen l’edificació són els corresponents a la zona que els envolta o 
dominant en aquella àrea, d’acord amb les especificacions contingudes en els plànols 
d’ordenació.   
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Capítol 4. Sistema d’espais lliures (F) 

 

Art. 34 Definició  

El sistema urbanístic d’espais lliures comprèn els parcs urbans, jardins urbans, places, passeigs i 
altres espais destinats a l’esbarjo i al lleure, o a la protecció d’edificis i elements urbans.   

Art. 35 Titularitat 

Els sòls inclosos en el sistema d’espais lliures seran de titularitat pública. 

Art. 36 Condicions d'ús 

 L'ús propi dels espais lliures és el de lleure, admetent-se com a compatibles aquells de caràcter 
públic vinculats a les funcions d'esbarjo i repòs dels ciutadans. En consideració a les característiques 
específiques de grandària i funció, no s’admet l´’us esportiu, excepte pel que fa al parc urbà situat 
entre la Ronda Ibèrica i el torrent de la Pastera. 

Art. 37 Condicions d'ordenació i edificació  

1. No s'admet cap tipus d'edificació. Únicament s’admeten les  instal·lacions accessòries de joc i 
esbarjo, que no ultrapassin el cinc per cent (5%) de la superfície de la plaça o jardí urbà. 
Aquestes instal·lacions no perjudicaran ni limitaran en cap cas la utilització d'aquests espais i 
contribuiran a la seva formalització i disseny.  

2. S’admet l’aparcament soterrani en aquells espais lliures on s’indica expressament en els plànols 
d’ordenació. El projecte situarà les rampes d’accés, elements de ventilació i demés instal·lacions 
tècniques de tal forma que no perjudiquin l’ús propi de l’espai lliure o dificultin l’arbrat i enjardinat 
del mateix.  

 

 

 

Capítol 5. Sistema d’habitatges dotacionals públics (DP) 

Art. 38 Definició 

Correspon a aquells sòls previstos per localitzar les actuacions públiques d’habitatge, en règim de 
lloguer, destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats 
d’assistència o d’emancipació justificades en les polítiques socials definides pels programes 
municipals d’habitatge 

Art. 39 Titularitat  

Els espais inclosos en el sistema d’habitatges dotacionals públics seran de titularitat pública. 

Art. 40 Condicions d'ordenació i edificació 

1. L'ordenació es la que s’indica als plànols d’ordenació, en relació a la disposició dels edificis destinats 
a habitatges, instal·lacions complementàries o assistencials, espais d’aparcament i espais lliures, 
sens perjudici de les condicions específiques que es continguin en les fitxes normatives 
corresponents als polígons d’actuació i la seva concreció en el corresponent projecte. 

2. Les condicions per a l’edificació són les següents:  
a) Forma d’ordenació: ordenació de la edificació segons alineacions de vial. 

b) Ocupació: 100%, sens perjudici de les distàncies obligades als edificis de l’entorn sense parets 
mitgeres.   

c) Alçada màxima: planta baixa i dues plantes pis (PB+2P), corresponent a 9,40 metres d’alçada.  
d) La superfície construïda per habitatge no serà superior a 80 m2 de sostre. 
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Títol III.  Zones 

Capítol 1. Disposicions Generals 

Art. 41 Regulació de la densitat residencial  

1. Objecte  

 La present regulació de la densitat residencial s’aplicarà a la totalitat de l’àmbit del Pla de millora 
urbana, amb independència de la zona o subzona, i amb la única excepció de les edificacions 
destinades a habitatges de protecció oficial, en qualsevol de les seves modalitats, o a habitatges 
dotacionals públics. 

2. Regulació del nombre d’habitatges 

 Per a les finques no incloses en polígons d’actuació urbanística àmbits on es fixa el nombre 
d’habitatges, es distingeixen els següents casos:   

a) Parcel·les 

-Les parcel·les amb façana igual o inferior a 5 metres i fondària edificable menor a 13 
metres seran unifamiliars. 

-Les parcel·les amb façana superior a 5 metres i/o fondària edificable igual o superior a 13 
metres podran ser plurifamiliars, amb un màxim d’un habitatge per cada 90 m2 de sostre 
d’ús residencial construït en rehabilitacions, reformes o ampliacions de cases existents i 
un habitatge per cada 110 m2 de sostre d’ús residencial construït en edificis de nova 
construcció. Quan la planta baixa sigui d’ús comercial obligatori, el màxim serà d’un 
habitatge per cada 70 m2 de sostre d’ús residencial construït.  

b) Polígons d’actuació urbanística 

Es fixa el nombre màxim d’habitatges per a cada polígon d’actuació urbanística. 

Art. 42 Cases i jardins privats protegits 

1. Amb independència de la regulació zonal, es delimiten i s’assenyalen amb un asterisc (*) les 
parcel·les corresponents a cases i jardins de titularitat privada que han de mantenir-se pels seus 
valors arquitectònics, històrics, paisatgístics o de referència urbana. Els edificis i jardins existents 
no podran ser objecte de demolició i hauran de mantenir-se en bones condicions. Les 
edificacions no podran ser objecte de substitució o ampliació, però sí de rehabilitació, reforma o 
modernització, mantenint les característiques tipològiques i compositives.  

2. Les obres que impliquin modificació de l’estat actual dels jardins,  la seva reforma o nou 
enjardinament,  o l’aparició de construccions o elements auxiliars estan subjectes a prèvia 
llicència municipal. No es podrà disminuir la superfície de sòl no pavimentat destinat a jardí. 
Tampoc es podrà afectar l’arbrat o els elements significatius de la jardineria, excepte si queda 
suficientment justificat en el projecte i es contempla la disposició de nou arbrat o jardineria 
equivalent en quantitat i qualitat a la que resulti afectada. 

3. Els jardins privats es mantindran en bon estat. L’Ajuntament podrà ordenar d’ofici l’execució de 
les obres necessàries per a la conservació dels jardins i adoptar, en el seu cas,  les mesures 
d’execució forçosa a que es refereix l’article 189, 4 LU i concordants. 

 

 

 

 

 

 

Art. 43 Paisatge urbà 

 Amb independència de la regulació zonal, totes les edificacions situades en l’àmbit del Pla de millora 
urbana compliran la Ordenança de Paisatge Urbà relativa a rètols, antenes, aparells d’aire 
condicionat, conduccions, cables i demés instal·lacions o elements tècnics adossats o sobreposats 
als edificis. 

Art. 44 Carta de colors 

Amb independència de la regulació zonal, totes les edificacions situades en l’àmbit del Pla de millora 
urbana compliran la Carta dels colors a adoptar en les façanes a carrers o espais públics pels edificis 
situats en el seu àmbit. 

Art. 45 Comissió de Qualitat Arquitectònica 

La Comissió de Qualitat Arquitectònica tindrà les funcions que estableixi l’Ajuntament, d’acord amb 
la Disposició final tercera d’aquests normes urbanístiques, les quals han d’incloure els informes 
sobre els projectes que es tramitin en relació a intervencions en edificis catalogats individualment o 
situats en els conjunts de “La Geltrú” i “Vilanova antiga i el Palmerar”, a les propostes de demolició 
d’edificis en l’àmbit del Pla de millora urbana, i a d’altres intervencions arquitectòniques significatives 
en l’àmbit del Pla de millora urbana.  

Art. 46 Enderrocs 

1.  Els enderrocs, totals o parcials, dels edificis existents en l’àmbit del Pla de millora urbana es 
limitaran a les següents situacions: 

a) Edificis en ruïna segons definició legal o en estat de deteriorament significatiu, que obliga 
al propietari a efectuar les obres de manteniment o rehabilitació necessàries, prèvia ordre 
d’execució municipal. En aquests casos es mantindran els elements arquitectònics 
d’interès que estiguin en bones condicions. 

b) Coberts, magatzems, naus industrials i altres edificacions no compreses an l’apartat 
següent. 

c) Edificis residencials, d’equipaments o institucionals, sempre que la baixa qualitat 
arquitectònica justifiqui la seva demolició i canvi d’ús. Als efectes d’establir la qualitat 
arquitectònica de l’edifici l’ajuntament podrà sol·licitar un dictamen a la Comissió de 
Qualitat Arquitectònica o, en la seva absència,  a tècnics de reconeguda solvència en la 
matèria.  

2. En cap cas no es concedirà la llicència d’enderroc si no es tramita simultàniament la llicència per 
a l’ampliació, obra nova o canvi d’ús corresponent, quina execució es realitzarà dins del termini 
establert. En cada cas, la qualitat arquitectònica del nou edifici ha de ser superior a la de l’edifici 
enderrocat.  
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Capítol 2.  Casc antic (1) 

Art. 47 Definició  

1. Aquesta zona es correspon amb els nuclis històrics de Vilanova, el Palmerar i la Geltrú, d’acord 
amb la delimitació establerta pel planejament general municipal. 

2. El tipus d’ordenació de l’edificació és el d’edificació ordenada segons alineació de vial. 

3. La finalitat del Pla és mantenir les característiques del teixit urbà, tot facilitant-ne la millora i el 
completament, i regulant els processos de rehabilitació, renovació, ampliació o reconstrucció de 
les edificacions.  

4. Es defineixen dues subzones: 

 a) Casc antic de la Geltrú (clau 1a) 

 b) Casc antic de Vilanova i el Palmerar  (clau 1b).  

Art. 48 Patrimoni històric-artístic 

1. El plànol d’ordenació O.4 (“Qualificacions urbanístiques”), a escala 1:1.000, indica tots els 
edificis i elements protegits pel Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de 
Vilanova i la Geltrú. 

2. El tractament i regulació urbanística és la que deriva de l’esmentat Catàleg, amb independència 
dels paràmetres urbanístics reguladors de l’illa en la que se situen. Aquests paràmetres 
únicament serien aplicables en el cas de la desaparició de l’edifici protegit. 

3. Quan siguin necessàries operacions de remodelació, rehabilitació o restauració dirigides al 
manteniment o millora de l’edifici protegit,  aquestes podran ser executades directament per 
l’Ajuntament, que estarà habilitat, si és el cas, a exercir-les mitjançant el sistema d’actuació per 
expropiació. 

4. En els conjunts “La Geltrú” i “Vilanova antiga i el Palmerar” definits pel Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú, en tant no es constitueix la Comissió 
de Qualitat Arquitectònica, només podran ser enderrocats els edificis que es trobin en les 
situacions a) o b) de l’article 46, o aquells que siguin considerats de baixa qualitat arquitectònica. 
La resta podrà ser objecte d’obres de rehabilitació, reforma o modernització, mantenint la 
volumetria existent i la composició de les façanes, en les condicions que fixi l’Ajuntament 
d’acord, si s’escau, amb el dictamen de la Comissió de Qualitat Arquitectònica o, en la seva 
absència, del que elaborin els tècnics de reconeguda solvència als que els hi sigui encomanat.   

Art. 49 Condicions de parcel·la 

1. Es consideren edificables totes les parcel·les que constin en el Registre de la Propietat com a 
finques independents en el moment de l’aprovació inicial d’aquest Pla.  

2. L’autorització de les divisions parcel·laries ha de garantir el compliment de  les següents 
condicions: 

 

 

 

 

a) Únicament s’admet quan es tracti de edificacions o divisions existents documentades. En tot 
cas, les parcel·les resultants tindran una superfície mínima de 90 m2s i una façana mínima 
de 6 metres. 

b) En cadascuna de les parcel·les resultants s’ha de poder edificar, d’acord amb aquestes 
normes, un sostre residencial mínim de 250 metres quadrats. 

c)  El diàmetre mínim del cercle inscrivible a la parcel·la serà de 6 metres. 

3. Les parcel·les contigües poden agrupar-se entre elles a efectes de regularització o eliminació de 
sobrants o servituds, excepte quan es tracti dels trams de carrers o conjunts de façanes regulars 
assenyalats en l’article 45,4, per als quals es fixen condicions particulars. La parcel·la resultant 
de l’agrupació no sobrepassarà els 16 metres de façana.  

4. Quan un edifici nou sigui el resultat de l’enderroc d’un o més edificis antics, i/o de l’agrupació de 
parcel·les existents a la data de l’aprovació del Pla general d’ordenació vigent, el tractament dels 
buits de façana, tant en planta baixa com en plantes pis, caldrà que respecti els mòduls 
característics del sector, amb especial atenció a l’anterior disposició edificatòria i/o parcel·laria. 

Art. 50 Condicions d’edificació 

1. Tipus d’odenació. 

El tipus d’ordenació és el de edificació alineada a vial.  No s’admeten reculades a les plantes 
baixes ni a les plantes pis, excepte quan s’indiquen de forma expressa en els plànols 
d’ordenació. Les parets mitgeres que quedin al descobert es tractaran com a façanes. No 
s’admeten les falses façanes. 

2. Fondària edificable. 

La fondària edificable és la que s’indica i acota en el plànol d’ordenació O.4 (“Qualificacions 
urbanístiques”), a escala 1:1.000 i és d’obligat compliment per a les edificacions de nova planta. 
Les illes on no s’indica fondària són edificables en la seva totalitat. En cap cas la fondària 
edificable serà superior a 15 metres. La distància de l’edificació al llindar posterior de la 
parcel·la, quan aquest no estigui alineat a vial, serà com a mínim de 2 metres.  

3. Nombre màxim de plantes. 

El nombre màxim de plantes edificables és el que s’indica, per a cada tram de carrer, en el 
plànol d’ordenació O.4 (“Qualificacions urbanístiques”), a escala 1:1.000.  

En el cas de coberta inclinada, els espais resultants sota coberta (golfes), no seran habitables. 
En el cas de coberta plana, els badalots d’escala i altres espais coberts en el teulat tampoc 
seran habitables i constituiran espais d’ús comunitari. 

No s’autoritzaran soterranis amb entrada pròpia i independent, excepte en els casos en que 
siguin autoritzables i compleixin la normativa zonal, únicament quan estiguin destinats a 
aparcament al servei propi de l’edificació en compliment de l’exigència mínima de dotació de 
places d’aparcament. 

4.  Alçada màxima edificable. 

L’alçada màxima d’edificació serà la corresponent a la més baixa de les cases veïnes amb paret 
mitgera, amb mateix nombre de plantes. El  nou edifici donarà continuïtat a la cornisa de 
coronació. Cas de no existir cases veïnes amb paret mitgera amb el mateix nombre de plantes, 
l’alçada reguladora coincidirà amb el promig de les edificacions existents amb el mateix nombre 
de plantes en el tram de façana.   

6. Patis d’illa. 

 Els patis d’illa no són edificables en planta baixa ni en soterrani.  
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Art. 51 Condicions d’ús 

1. L’ús principal és el residencial en totes les seves modalitats.  

2. Són usos compatibles els següents: 

a) Hostaleria i restauració 

b) Comercial i magatzem annex, amb una superfície de venda màxima corresponent a 
establiments petits o mitjans d’acord amb la legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

c) Oficines i serveis  

d) Dotacions comunitàries: esportiu, cultural, religiós, educatiu, sanitari-assistencial, associatiu i 
administratiu.  

e) Aparcament privat en la parcel·la, sempre que sigui compatible amb les disposicions 
d’aquestes normes per a cada una de les subzones. 

3. A tots els efectes es consideren prohibits tots els usos no inclosos en l’anterior relació. Els usos 
admesos han d’adaptar-se necessàriament a les limitacions imposades en la normativa que els 
sigui d’aplicació. 

Art. 52 Rehabilitació, reforma i ampliació d’edificis 

1. Els edificis residencials o d’ús mixt existents, fins i tot quan es trobin en situació de volum 
disconforme, podran ser objecte de rehabilitació, reforma o ampliació. 

2. En els projectes de rehabilitació, reforma o ampliació s’aplicaran les normes zonals, amb les 
següents particularitats:  

a) Els edificis podran incrementar el seu volum, sempre que no superin l’envolvent que resulta 
de l’aplicació de les normes zonals de fondària i alçada màximes.  

b) S’admet la subdivisió en dos o més habitatges quan es compleixin les nomes de densitat 
residencial establertes per a l’àmbit del Pla de millora urbana. 

c) Les obres de rehabilitació admeses són les referents a consolidació, sanejament, 
restauració de façanes i teulats, i reforma interior (substitució de cuines i banys i distribució 
interna). Quan es tracti d’obres de reforma o ampliació que afectin a murs i elements 
estructurals consolidats, es requerirà llicència d’obres majors. 

Art. 53 Intervenció municipal 

1. En les sol·licituds de llicència d’obra, siguin de rehabilitació, reforma, ampliació o nova planta, 
l’Ajuntament exigirà la presentació d’un document annex informatiu sobre l’edifici que es 
rehabilita, reforma, amplia o substitueix, el qual contindrà l’aixecament de plànols de planta i 
façanes de l’edifici, l’estat de la construcció i fotografies tant de l’edifici com del seu entorn urbà.  
El mateix document contindrà l’anàlisi de la inserció de l’edifici rehabilitat, reformat, ampliat o 
nou en el tram del carrer o àmbit urbà immediat, a partir de l’aixecament de les façanes dels 
edificis de l’entorn.  

2. La intervenció municipal podrà introduir en el projecte presentat les modificacions que cregui 
necessàries per a la conservació del sector en que s’inscriu l’edificació quina llicència es 
sol·licita. 
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Capítol 3.  Zona de conservació: àrea central (clau 3a) 

 

Art. 54 Definició 

Compren la zona de conservació, subzona àrea central (clau 3a), situada dins de l’àmbit del Pla de 
millora urbana del nucli antic de Vilanova i la Geltrú, on el Pla estableix les mesures de protecció 
urbanístiques necessàries per garantir l'estricte manteniment de les condicions i característiques 
actuals de la trama i de l'edificació. 

Art. 55 Objectius 

El Pla es proposa assolir en aquesta zona als següents objectius: 

1.  Manteniment dels factors ambientals i morfològics que han configurat el sector, incidint 
especialment en els factors que li són propis. 

2.   Regulació dels usos en relació a les propostes del Pla de millora urbana. 

3.   Foment dels usos terciari i comercial. 

4.   Regulació de l’ús preferent per a vianants dels espais públics.  

Art. 56 Desenvolupament del Pla 

1. Amb caràcter general i amb vigència immediata es defineixen les condicions d'edificació que han 
de regular la substitució puntual de les edificacions i s'estableixen les mesures adequades per 
preservar les edificacions d'interès històric-arquitectònic. 

2. Amb aquesta finalitat el Pla de millora urbana assenyala, en els plànols normatius a escala 
1:1000, els edificis inclosos en el Pla Especial de Patrimoni, el qual fixa les condicions del seu 
tractament, així com les operacions mínimes necessàries de remodelació i executables directament 
a través de processos d'expropiació per part de l'Ajuntament. S’assenyalen tanmateix les 
profunditats edificables vigents per al cas de desaparició d’algun d’aquests edificis. 

3. Es defineixen sectors, trams de carrer i conjunts de façanes que han de mantenir una coherència 
formal en base a uns tipus prèviament seleccionats i assenyalats en els plànols normatius a escala 
1:1000, a fi de que la concessió de llicència d'edificació sigui directa, d'acord a les exigències que 
s'expliciten més endavant. 

Art. 57 Intervenció municipal 

1. 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. 

2. Es tindran en compte les determinacions del Pla Especial del Patrimoni. 

 

 

 

 

Art. 58 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 el plànols d’ordenació. No s'indica l'altura 
reguladora, establint-se aquesta pel promig 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. 

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 la vivenda 
unifamiliar en parcel·les d’ample inferior o igual a 5 m. i fondària edificable menor de 13 m., 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. Els projectes de parcel·lació o reparcel·lació podran 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 vivendes 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. 

8.  Obertures 

 Es compliran les condicions corresponents a la zona 1, subzona 1b (Casc antic de Vilanova i el 
Palmerar). 

9.  Materials de façana. 
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 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. 

 En el tram del carrer Pàdua, entre els carrers Sant Pau i Santa Eulàlia, el criteri de manteniment 
del caràcter induirà a una valoració més restrictiva d'aquest aspecte, exigint una major adaptació 
a les característiques físiques d'aquest carrer. 

 Es tindran en compte les determinacions del Pla Especial del Patrimoni. En cas de contradicció 
o discrepància, prevaldran les determinacions del present Pla General. 
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Capítol 4.  Zona de l'Eixample (clau 4) 

Art. 59 Definició 

Compren algunes illes o parts d’illa situades dins de l’àmbit del Pla de millora urbana, que mantenen 
la qualificació de zona d’Eixample (clau 4) i quina regulació és la que deriva de l’aplicació de les 
normes urbanístiques del planejament general vigent. 

 

 

 

 

Capítol 5.  Zona subjecta a ordenació específica (clau 13) 

Art. 60 Definició 

Compren les àrees amb ordenació volumètrica definida en plans especials u ordenacions 
anteriors, que es mantenen, o per a les quals el propi Pla de millora urbana defineix els 
paràmetres específics que hauran d’adoptar els projectes d’edificació. 

Art. 61 Regulació general 

1. Tipus d’ordenació de l’edificació. 

 El tipus d’ordenació de l’edificació és el d’ordenació volumètrica específica. 
2. Edificabilitat. 

L’edificabilitat màxima serà la que resulti de l’envolvent definida en la ordenació volumètrica, o 
dels paràmetres de regulació de l’edificació expressament definits pel planejament urbanístic per 
a la redacció dels projectes d’edificació. 

3. Alineacions a carrer 

Seran les que defineix la ordenació volumètrica específica o, en el seu defecte, les establertes 
pel Pla de millora urbana. 

4. Modificació de la ordenació específica 

La modificació de la ordenació volumètrica establerta requerirà l’aprovació d’una modificació 
puntual del Pla de millora urbana. 

Art. 62 Regulació de l’illa Pàdua, Salut, Unió i plaça de la Peixateria 

L’illa de delimitada pels carrers Pàdua, de la Salut, Unió i plaça de la Peixateria es regula d’acord 
amb les determinacions del Pla especial de l’illa 33488-623, aprovat definitivament per la  Comissió 
d’urbanisme de Barcelona amb data de 22 de juny de 1999 (acord publicat a efectes d’executivitat 
amb data de 21 de juliol de 1999). 

 

 

Capítol 6.  Polígons d’actuació i actuacions aïllades 

Art. 63 Regulació dels polígons d’actuació (PA) 

1. Les dades corresponents a superfícies, edificabilitat, nombre d’habitatges, gestió urbanística i 
altres condicions específiques per a l’execució de cada polígon d’actuació delimitat pel Pla de 
millora urbana, són les corresponents a les qualificacions urbanístiques vigents 

2. La ordenació física dels àmbits delimitats com a polígons d’actuació requerirà la aprovació d’un 
projecte d’ordenació i urbanització, d’acord amb els objectius i propostes continguts en la 
Memòria de la Ordenació. 

3. La Agenda continguda en la Memòria de la Ordenació defineix el quadrienni assignat per a 
l’execució de cada un dels polígons d’actuació. 

Art. 64 Regulació de les actuacions aïllades (AA) 

1. Les dades corresponents a superfícies, edificabilitat, nombre d’habitatges, gestió urbanística i 
altres condicions específiques per a l’execució de cada actuació aïllada delimitada pel Pla de 
millora urbana, són les corresponents a les qualificacions urbanístiques vigents. 

2. La Agenda continguda en la Memòria de la Ordenació defineix el quadrienni assignat per a 
l’execució de cada una de les actuacions aïllades.   
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

 

Disposició transitòria primera 

Les llicències urbanístiques concedides abans de l’aprovació inicial d’aquest Pla tenen la vigència establerta 
en l’acord de concessió i confereixen al seu titular el dret a realitzar tot allò que es concreti en la llicència.  

 

Disposició transitòria segona 

Les llicències que es tramitin mentre estigui suspesa la tramitació de procediment de l’atorgament de llicències 
en aplicació de l’article 71.2 LU, resten subjectes al que disposa l’article  102.4 RU.  

 

Disposició transitòria tercera 

Els habitatges existents en el moment de l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana, per als quals sigui 
possible documentar que es tracta d’habitatges procedents d’antigues subdivisions, es podran admetre sense 
que computin a efectes de les densitats densitats i usos fixats a l’article 41.2 d’aquestes Normes. 
 

 

 

 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

Disposició final primera 

En el termini d’un any l’Ajuntament aprovarà la Ordenança de Paisatge Urbà relativa a rètols, antenes, aparells 
d’aire condicionat, conduccions, cables i demés instal·lacions o elements tècnics adossats o sobreposats als 
edificis situats en l’àmbit del Pla de millora urbana. 

 

Disposició final segona 

En el termini d’un any l’Ajuntament aprovarà la Carta dels Colors a adoptar en les façanes a carrers o espais 
públics pels edificis situats en l’àmbit del Pla de millora urbana. 

 

Disposició final tercera 

En el termini d’un any l’Ajuntament constituirà la Comissió de Qualitat Arquitectònica, quines funcions seran 
com a mínim les assenyalades en aquestes normes, i establirà les regles de funcionament, la composició i el 
contingut i abast dels informes o dictàmens que hagi d’emetre. 
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ORDENANÇA DE TIPOLOGIA I COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 

 

 

 

Art.1    Tipologia i composició arquitectònica: normes comnues a les subzones 1a i 1b 

 

1. Cossos sortints. 

S’admeten únicament balcons, que compliran els percentatges màxims d’obertura regulats per 
a cada subzona, amb un vol màxim del 10% de l’ample del carrer, amb un màxim de 1 metre. 
En carrers d’ample igual o inferior a 4 metres, només es permetrà un vol de 0,30 metres. 

En les obres de rehabilitació o reforma es mantindran els balcons construïts amb entramat de 
ferro i sota-llosana de ceràmica, així com el gruix i composició de les llosanes existent. En les 
edificacions de nova planta les llosanes seran acabades amb motllura decreixent en la seva 
part inferior sempre que el seu gruix sigui superior a 12 cm. 

No s’admeten cossos sortints tancats o semitancats.  

 

2. Composició de la façana. 

La façana serà plana, amb balcons, en el seu cas, com a únic cos sortint. 

En la composició predominarà el ple sobre el buit, que no podrà sobrepassar en cap cas el 
percentatge màxim del 35% de buits sobre la superfície total de la façana. 

En les obres de rehabilitació o reforma es mantindran els arcs de pedra de mig punt o 
rebaixats,  existents, i els dintells de fusta vista. 

Es mantindran els elements singulars de valor històric i ambiental sobreposats a façana 
(capelles, plaques commemoratives, escuts). 

La façana tindrà un tractament unitari pel que fa a materials, textures i colors, en planta baixa i 
plantes pis. Els sòcols en planta baixa s’admeten quan el seu tractament sigui el mateix que el 
de la resta de la façana. 

Els ràfecs en cobertes inclinades seran de tres filades de teula com a mínim, i no 
sobrepassaran els 0,40 metres de vol des de la línia de façana. 

 

3. Materials en paraments exteriors. 

a) Es prohibeix l’ús del totxo vist (incloent les arcades a sardinell), els aplacats de ceràmica, 
els arrebossats vists amb ciment Portland, els panells prefabricats, els murs cortina, la 
pissarra, les imitacions de pedra, els acabats amb monocapa o similars (excepte quan es 
tracti d’estucs amb una gamma de colors terrossos, prohibint-se l’ús de cantoneres de 
PVC, així com de junts de treball no realitzats amb punxó, els quals hauran de descriure’s 
en les façanes del projecte), la fusteria d’alumini (excepte quan siguin de colors foscos 
amb acabats lacats mat o lacats sabé d’imitació de ferro de fossa), els plàstics, el PVC i el 
fibrociment. 

b) Són d’ús obligatori: la pedra natural a brancals, arcades, ampits i dintells; les cobertes de 
teula àrab de color original; les persianes de llibret o enrotllables de corda; la fusteria de 
fusta pintada segons el color que correspongui segons la carta de colors (sempre amb un 
mateix color en tota la façana de l’edifici), els vidres en obertures incolors i transparents; 

les portes de garatge emplafonades (no llises) i sense obertures de vidre incorporades al 
full. 

 

 

 

 

 
4. Instal·lacions. 

a) Comptadors d’aigua i llum: encastats en façana amb els mateixos materials emprats en el 
revestiment; de planxa metàl·lica pintada en color similar o complementari al de façana. No 
s’admeten collats o sobresortint de la línia de façana. 

b) Baixants: metàl·lics, de planxa metàl·lica o de ferro. No s’admeten baixants de PVC ni de 
fibrociment. 

c) Canaleres de recollida d’aigua: hauran de quedar dins de la cornisa o bé penjades i podran 
ser també de planxa metàl·lica pintada amb el color que correspongui segons la carta de 
colors, de ferro, de zinc o de ceràmica sense vidriar (tortugues). 

d) Il·luminació dels portals: balises o punts de llum d’escassa presència i de baixa intensitat. 

e) Cablejat: soterrat, empotrat o en guia encastada. 

f) Antenes, alarmes, aire condicionat, bústies: se situaran en l’interior de l’habitatge o en llocs 
no visibles des de l’espai públic; no s’admeten elements collats o sobresortint de la línia de 
façana. 

g) Tendals, para-sols, parterres: no s’admeten en façana. 

 

5. Rètols 

a) Únicament s’admeten en botigues, situats dins del forat de la porta o finestra de la planta 
baixa, sense sobresortir del pla de façana, amb disseny de lletres retallades sense fons o 
en fons transparent (amb un gruix total, inclòs el suport, de 12 cms.) o bé bugits o pintats 
sobre bases planes d’acord amb la carta de colors, i amb il·luminació externa amb focus o 
similar. Podran tenir il·luminació pròpia només quan es retirin 30 cms. del pla de la façana 
i les lluminàries quedin amagades a la vista. 

b) Els rètols no ocuparan més del 20% de la superfície del forat de l’obertura on se situïn, en 
la planta baixa de la façana 

c) Els materials a utilitzar seran: 

-vidre transparent o glaçat, incolor o blanc, sense dibuix, gravat i o imprès. 

-metacrilat transparent incolor 

-bronze, coure o metalls similars 

-fusta, ferro pintat segons la carta de colors o sense pintar 

d)  Es prohibeixen els rètols en marquesines de qualsevol tipus, així com en banderola, 
tanques publicitàries i cartelleres privades que sobrepassin el pla de la façana anterior o 
posterior de l’edifici. També es prohibeix la publicitat situada en finestres i balcons, exterior 
o interior. 

 

6. Carta de colors.   

En tant l’Ajuntament no aprovi la Carta de colors per al nucli antic, els colors recomanats per 
als paraments exteriors són el següents:   

a) Pintura (obligatòriament sobre revoco) en paraments de façana:  
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 -nucli antic de Vilanova i el Palmerar: RAL 1002, 1012, 1015, 1024, 1034, 8001, 8003, 
8004, 8007, 8008, 8023  

 -nucli antic de la Geltrú: RAL 1013, 1015, 9001, 9003, 9010, 9016 

b) Fusteria de fusta per obertures: RAL 3004, 3005, 3007, 5004, 5008, 6006, 6012, 7003, 
7013, 7021, 7039, 8014, 8016 

c) Canaleres metàl·liques de recollida d’aigua: RAL 3004, 3005, 3007, 7003, 7013, 7021, 
7039, 8014, 8016 

 

 

Art.2         Normes específiques per a la subzona 1a: casc històric de la Geltrú. 

 
1. Altura mínima lliure de les plantes. 

L’altura mínima lliure de la planta baixa serà de 2,80 metres. No s’autoritzen altells. 

L’altura mínima lliure de les plantes pis serà de 2,50 metres. 

 
2. Obertures.  

a) Es mantindran els ritmes verticals de les obertures i les proporcions generals entre plens i 
buits en els paraments de façana.  

 b) La longitud de les obertures en planta baixa no superarà en cap cas el 45% de la longitud 
total de les façanes, quan es tracti d’obres de rehabilitació o reforma d’un edifici existent, i el 
50% quan es tracti d’edificis de nova planta.  

c) Només s’admetran garatges privats en les finques amb façana als carrers Unió, Barcelona i 
Sitges, o bé en carrers de més de 4,85 metres d’ample. Quan l’amplada del carrer  (mesurat 
en el front de la parcel·la) sigui igual o inferior a 4,85 metres, els garatges privats només 
s’admetran en parcel·les quina longitud de façana sigui superior a 10 metres. 

d) Les obertures destinades a garatge s’alinearan a façana i tindran una amplada màxima de 3 
metres. S’admeten en parcel·les de façana inferior a 5  metres únicament quan l’obertura 
acumuli la porta del garatge i la de la casa amb un mateix tractament formal, s’integri en la 
composició de la façana i es compleixi el percentatge màxim de longitud d’obertures. En 
parcel·les amb façana de més de 5 metres i menys de 10 metres, les obertures en planta 
baixa s’integraran en la composició de la façana i compliran el percentatge màxim de longitud 
d’obertures. En parcel·les de 10 metres o més de longitud de façana es compliran els 
percentatges d’obertura en planta baixa, amb un màxim de 6 metres.   

La longitud de les obertures en plantes pis no superarà en cap cas el 35% de la longitud total 
de les façanes, quan es tracti d’obres de rehabilitació o reforma d’un edifici existent, i el 40% 
quan es tracti d’edificis de nova planta. 

 

Art.3    Normes específiques per a la subzona 1b: cascs històrics de Vilanova i el Palmerar  

 
1.    Altura mínima lliure de les plantes. 

L’altura mínima lliure de la planta baixa serà de 3,25 metres. No s’autoritzen altells. Quan l’ús 
de la planta baixa sigui el d’habitatge, caldrà mantenir l’alçada de 3,25 metres en façana, però 
la resta de la planta baixa podrà tenir una alçada lliure de 2,80 metres. 

L’altura mínima lliure de les plantes pis serà de 2,50 metres. 

 
2. Obertures.  

a) Es mantindran els ritmes verticals de les obertures i les proporcions generals entre plens i 
buits en els paraments de façana.  

b) La longitud de les obertures en planta baixa no superarà en cap cas el 50% de la longitud 
total de les façanes, quan es tracti d’obres de rehabilitació o reforma d’un edifici existent, i el 
55% quan es tracti d’edificis de nova planta. 

 c) Només s’admetran garatges privats en els carrers amb més de 4,85 metres d’ample. Quan 
l’amplada del carrer (mesurat en el front de la parcel·la) sigui igual o inferior a 4,85  metres, els 
garatges privats només s’admetran en parcel·les quina longitud de façana sigui superior a 10 
metres. 

d) Les obertures destinades a garatge s’alinearan a façana i tindran una amplada màxima de 3 
metres. S’admeten en parcel·les de façana igual o inferior a 5 metres únicament quan 
l’obertura acumuli la porta del garatge i la de la casa amb un mateix tractament formal, 
s’integri en la composició de la façana i es compleixi el percentatge màxim de longitud 
d’obertures. En parcel·les amb façana de més de 5 metres i menys de 10 metres, les 
obertures en planta baixa s’integraran en la composició de la façana i compliran el percentatge 
màxim de longitud d’obertures. En parcel·les de 10 metres o més de longitud de façana es 
compliran els percentatges d’obertura en planta baixa, amb un màxim de 6 metres.  

La longitud de les obertures en plantes pis no superarà en cap cas el 40% de la longitud total 
de les façanes, quan es tracti d’obres de rehabilitació o reforma d’un edifici existent, i el 45% 
quan es tracti d’edificis de nova planta. 
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