
Document electrònic
Número de validació: 12001310745775167647

Urbanisme i Planejament

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio

Pl. de la Vila, 8  • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Identificació de l’expedient
Núm. Exp. 19/2018/eURB

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 d’abril de 2018, va aprovar, entre d’altres, i a 
resultes de l’aprovació definitiva de l’acta, l’acord següent:

“SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE DETERMINADES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS AMB LA FINALITAT 
D’ESTUDIAR-NE LA REVISIÓ I TERCERA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’USOS PER 
ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL CASC ANTIC I 
EIXAMPLE CENTRAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

Relació de fets:

I.- Per acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2007 es va aprovar inicialment i per acord del 
Ple de l’Ajuntament d’11 de febrer de 2008 es va aprovar definitivament el Pla Especial d’Usos per 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència del Casc Antic i Eixample Central de 
Vilanova i la Geltrú, redactat pel Sr. Magí Gual Valverde (publicat al BOP núm. 40, de 15-02-08 i núm. 97, 
de 23-04-09). La competència municipal per a dita aprovació definitiva derivava de la resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 d’octubre de 2005 (exp. 2005/018804/B).

II.- Per acord de la Junta de Govern Local de 13 d’abril de 2010 es va aprovar inicialment i per acord del 
Ple de l’Ajuntament de 5 de juliol de 2010 es va aprovar definitivament la primera modificació de dit Pla 
especial d’usos, consistent en modificar el Pla d’Usos ampliant la zona de preferència especial (ZPE) a 
tota la zona del nucli antic de La Geltrú, així com les finques d’ambdós costats del carrer Sitges i les illes 
entre el carrer Barcelona i carrer de la Creu (publicat al BOPB de 13-08-2010 i 28-04-2011, esmena 
d’errada material).

III.- Posteriorment, per acord de la Junta de Govern Local de 18 de juny de 2013 es va aprovar inicialment 
i per acord del Ple de l’Ajuntament de 7 d’octubre de 2013 es va aprovar definitivament una segona 
modificació del Pla Especial d’Usos per establiments musicals i de restauració de pública concurrència del 
Casc Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú (publicat al BOPB de 13-11-2013), d’acord amb el 
document de Modificació incorporat a l’expedient, i que en síntesi, consistia en diverses actualitzacions 
legislatives, normatives i de tipologia d’activitats, revisió de distàncies entre establiments i ordenació 
d’horaris en activitats de restauració. 

IV.- Aquest Pla Especial té com a finalitat principal regular les activitats per cercar l’equilibri entre el legítim 
dret al descans dels veïns i el legítim dret al lleure i al desenvolupament i promoció econòmica de l’àmbit 
territorial definit. 

Així, tal i com consta en la seva exposició de motius, el Pla Especial té com a prioritat primera, la intenció 
de compaginar les activitats de pública concurrència, es a dir recreatives i de lleure dels ciutadans/es, 
principalment en horaris nocturns (bars, bars musicals, discoteques, etc.), amb el descans i tranquil·litat 
dels veïns. Amb aquest replanteig es van tenir en compte les necessitats i peticions de veïns/es i de 
comerciants per tal d’arribar a un punt d’entesa entre els dos sectors amb l’objectiu d’assolir la finalitat 
d’aquest Pla d’usos, que és afavorir un equilibri entre oci i descans.

Certament, és un dret de la ciutadania el gaudir de tranquil·litat i descans en els domicilis particulars i un 
deure de les diferents administracions el garantir aquest dret i aquesta qualitat de vida. Però no hem 
d’oblidar que les administracions també han de vetllar per la creació d’un teixit comercial i d’oci per a tots 
els ciutadans/es, i entre aquesta, també s’ha d’incloure l’oci nocturn (activitats recreatives, musicals i de 
restauració), sobre tot tenint en compte que es defensa per una ciutat com la nostra el caràcter de ciutat 
complexa, en el sentit de ciutat amb convivència i compatibilització d’activitat i residència.

Per tot això, el Pla Especial conté la regulació, des d’un punt de vista urbanístic, de la localització, ubicació 
i distàncies entre activitats d’aquest tipus, especialment en la zona del casc antic i l’eixample central de la 
nostra ciutat, que és on actualment hi ha una major concentració d’activitats recreatives, musicals i de 
restauració, i on més s’accentua la problemàtica suscitada abans apuntada. En tots els casos, es tracta de 
raons imperioses d’interès general que van dirigides a vetllar per l’ordre públic, la seguretat ciutadana, la 
protecció civil, la salut pública, així com la protecció del medi ambient i l’entorn urbà.  
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Es tracta, doncs, d’implementar mecanismes idonis que permetin conciliar els drets i els interessos de tots 
els sectors implicats i harmonitzar el dret a l’oci, als nous costums i als usos socials, als drets de les 
persones titulars dels establiments, i els drets del veïnatge al descans, ja que les diversions públiques 
afecten la col·lectivitat i han de ser considerades administrativament. En els temps actuals la qualitat de 
vida i el dret al descans es configuren no només com a valors, sinó com a drets específics, la protecció 
dels quals correspon als poders públics. En aquest sentit, l’ordenació dels horaris ha de tenir en compte a 
més, els legítims interessos de totes les persones i sectors afectats i, en particular, el seu esglaonament, 
de manera que s’evitin pertorbacions de l’ordre públic. I aquest mateix objectiu es persegueix amb la 
determinació d’un règim de distàncies entre establiments, considerant que en l’àmbit del Pla d’usos hi ha 
una zona amb una especial acumulació d’establiments musicals i de restauració, principalment la zona de 
la Geltrú i carrer Unió, Plaça del Pou, i carrer Santa Magdalena.
  
V.- Atenent el seu caràcter d’instrument viu i sotmès a una permanent i continuada adaptació en funció de 
les evolucions legals, normatives i socials que experimenti la nostra societat en relació al seu particular 
objecte, el propi Pla Especial d’Usos incorpora expressament en la seva Disposició Final Segona la 
previsió de què periòdicament (i com a màxim cada 4 anys), caldrà procedir a la seva revisió, valorant els 
seus efectes durant aquest període i introduint, en funció d’això, les modificacions que siguin pertinents.

En aquest sentit, i considerant que ja han transcorregut més de quatre anys des de la darrera segona 
modificació d’aquest Pla Especial d’Usos, aprovada definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament de 
data 7 d’octubre de 2013, l’experiència observada durant aquest període aconsella procedir a un estudi 
previ per a la incorporació de possibles noves modificacions en el seu contingut, com ara les referides a 
una nova ordenació d’horaris més clarificadora en relació a les activitats de restauració, així com la 
incorporació d’un règim específic relatiu a les entitats socials i culturals que, amb caràcter complementari, 
desenvolupen activitats musicals i/o de restauració de diversa índole, entre d’altres possibles 
modificacions.

A tal respecte, figura al present expedient l’informe de la Cap de Servei de Llicències i Disciplina, amb el 
següent contingut:

“INFORME DE VALORACIÓ DE LA SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE DETERMINADES LLICÈNCIES 
D’ACTIVITATS RECREATIVES I DE RESTAURACIÓ, I ALTRES TÍTOLS HABILITANTS, AMB LA 
FINALITAT D’EVALUAR-NE LA REVISIÓ I TERCERA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’USOS 
PER ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL CASC 
ANTIC I EIXAMPLE CENTRAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

Vilanova té una activitat social a la via pública molt intensa i per la seva pròpia configuració disposa d’un 
Nucli Antic i un Eixample Central amb molta activitat econòmica i amb una intensa agrupació 
d’establiments d’oci, en especial dedicats a la  restauració que comparteixen espai amb els habitatges i els 
seus veïns. Aquest fet fa molt difícil que es pugui compaginar la zona d’oci que la ciutadania demana amb 
el descans veïnal al que tenen dret els seus habitants.

Per tal motiu, és fa necessari estudiar noves formules per intentar compaginar ambdós interessos, als 
efectes d’evitar o minimitzar possibles situacions de conflictivitat entre aquestes.

Hem de tenir en compte que per una banda, hi ha un sector de la població que reclama oci dins de la 
ciutat i vol dur una vida social activa en el propi centre, i per altra banda, també hi ha tot un sector de la 
població que reclama el dret al descans i a la tranquil·litat en el seu domicili.

Per atendre les dues demandes cal aconseguir que convisquin la vida social i l’activitat d’oci al centre de la 
ciutat i casc antic, amb habitatge i veïns que volen descans. Aquestes dues demandes ciutadanes, no són 
de per sí incompatibles, i del que es tracta és de trobar un equilibri entre aquestes.

La qual cosa va motivar que al febrer del 2008, l’Ajuntament aprovés un Pla d’Usos per regular aquest 
tipus d’establiment en la zona centre i casc antic de Vilanova i de la Geltrú. Aquest Pla ja va experimentar 
la necessitat de ser modificat al juliol del 2010 i novament a l’octubre del 2013, en compliment de la seva 
Disposició Final Segona, el qual assenyala la necessitat que de forma periòdica i com a màxim cada 4 
anys es procedeixi a la seva revisió. En l’actualitat ja s’ha superat el transcurs d’aquests quatre anys des 
de la darrera modificació del Pla d’Usos aprovada definitivament pel Ple de data 7 d’octubre de 2013.

 
Tot i que aquest Pla actualment prohibeix la instal·lació dels establiments de pública concurrència 
musicals i limita en funció de les zones els establiments de restauració, encara es produeixen agrupacions 
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importants d’aquest establiments, donat que creen entre sí un pol d’atracció de la ciutadania que busca 
l’oci nocturn, provocant un vaivé de ciutadans que entren i surten dels diferents establiments.

L’àmbit d’aquest Pla d’Usos està format en la seva major part per la zona central de la ciutat, així com pel 
casc antic de Vilanova i de la Geltrú, que té un seguit de places i carrers estrets que dificulta encara més 
aquest moviment dels ciutadans usuaris dels diferents establiments de restauració i/o oci.

Aquest moviment de ciutadans es fa especialment complicat els caps de setmana en els horaris nocturns, 
doncs s’incrementa de forma sensible el número de ciutadans que entren i surten dels diferents locals, 
mantenen converses a la via pública i surten a la mateixa a fumar.

És inevitable que aquest vaivé de ciutadans provoqui molèsties als veïns de la zona, dificultant el seu 
descans nocturn. Les queixes veïnals cada vegada són més i en determinats casos s’han tramitat 
demandes judicials on es deixa palès l’angoixa dels veïns per no disposar d’intimitat familiar i personal. 
Actualment ja es disposa d’alguna sentencia, com la més recent del jutjat contenciós administratiu número 
7 de Barcelona, dictada en data 19 de febrer de 2018 en procediment de protecció dels drets fonamentals 
número 164/2017-F interposat per diversos veïns del carrer Correu (sense que en l’actualitat hagi 
esdevingut ferma per la interposició de recursos d’apel·lació), on entre d’altres consideracions es declara: 
“... se ha vulnerado sus derechos fundamentales a la integridad física i moral (articulo 15 CE), y a la 
intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (articulo 18 CE); Debiendo dicha 
administración municipal adoptar cuantas medidas seran necesarias, incluida la apertura de los 
expedientes sancionadores a los locales ...... por  incumplimiento de la normativa reguladora del ruido, 
orden público, ...”. És a dir, obliga a l’Ajuntament a prendre aquelles mesures necessàries per garantir el 
descans dels veïns.

Aquestes mesures necessàriament han d’anar acompanyades de l’ordenació dels horaris que també han 
de tenir en compte els legítims interessos de totes les persones i sectors afectats, fet que fa necessari un 
esglaonament en l’horari de tancament de les diferents tipologies d’activitat, amb la intenció d’evitar 
l’aglomeració dels clients a la sortida dels establiments.

Per altra banda, malgrat el Pla d’Usos vol evitar l’acumulació d’establiments en una zona determinada, 
amb les seves previsions actuals no s’acaba d’aconseguir evitar totalment la instal·lació de nous 
establiments (concretament, restaurants), tota vegada que en un principi es va creure que no calia prohibir 
la seva instal·lació, doncs s’entenia que aquests tipus d’establiments serveixen menjars sense pensar que 
aquest mateix tipus d’establiment, un cop el client ha sopat, comença a servir copes convertint-se en el 
que habitualment s’entén com a bar o inclús bar musical. 

Cal tenir en compte que la línia de separació per cada una de les classificacions que marca la Llei de 
publica concurrència, és molt fina i la diferència entre un bar-restaurant, un restaurant, un bar, o inclús un 
bar de copes, en la realitat del dia a dia pràcticament no existeix, donat que un bar i  un bar restaurant pot 
servir copes i un restaurant i un bar de copes també, i tots poden tenir un determinat nivell de música en el 
seu interior, per tant les diferencies queden reduïdes a un tema d’estil i disseny.

Ja han passat les èpoques on un bar musical era un espai fosc on la música era alta i es podia consumir 
begudes. Actualment el client vol espais oberts, amplis amb música que es pugui parlar i si convé també 
menjar i prendre begudes, per tant, davant d’aquestes característiques, també es fa necessari revisar les 
limitacions establertes en el vigent Pla d’Usos i ampliar les limitacions de instal·lació de qualsevol tipus 
d’establiment de restauració i oci, en aquelles zones que actualment ja tenen una ampla densitat.

Per altra banda la vigent legislació anti-tabac, que prohibeix fumar en l’interior dels establiments, va 
provocar que els fumadors sortissin dels establiments per fumar a l’exterior, la qual cosa, juntament amb 
un clima càlid com el que té Vilanova, fa que aquests clients restin llargues estones a la via publica, amb 
la conseqüent incidència sobre el soroll que es produeix al carrer.  

S’ha de tenir en comte també que les entitats  associatives a la nostra ciutat són molt actives i en els 
últims temps han crescut les entitats o associacions que de forma complementària a l’activitat associativa 
també desenvolupen activitats musicals i /o de restauració de forma limitada als seus socis, contribuint a la 
problemàtica que ens ocupa de soroll a la via pública de molèsties als veïns per acumulació de ciutadans 
a la via pública, donat que aquest socis també surten al carrer a fumar i entren i surten del seu 
establiment.

Per aquest motiu, es proposa una suspensió de determinades llicències, així com la tramitació dels règims 
de comunicació i declaracions responsables de les activitats de restauració (bar, bar-restaurant i 
restaurant), així com de l’activitat de bar musical, i també d’aquelles activitats de locals socials d’entitats o 
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associacions que malgrat fan una activitat limitada al seus socis també desenvolupen amb caràcter 
complementari activitats musicals i/o de restauració de diversa indole, tot això en tot l’àmbit del Pla d’Usos, 
als efectes d’estudiar una proposta que valori distàncies i zones on es podran instal·lar aquestes activitats, 
així com quina ha der ser la reglamentació d’horaris adequada per compaginar les necessitats del sector 
de la restauració i del oci nocturn, amb la voluntat  de compaginar el dret de la ciutadania de fer ús 
d’aquest oci nocturn,  així com amb els drets dels ciutadans o veïns que veuen perjudicada i alterada la 
seva intimitat impedint el seu descans.

La conveniència i oportunitat d’aquesta suspensió queda fonamentada en l’estudi d’uns horaris esgraonats 
per les diferents activitats, trobar solucions que permetin compaginar l’oci amb el descans veïnal, i per 
altra banda estudiar quina ha de ser la regulació per a la implantació d’aquests tipus d’activitats, valorar si 
cal restringir en major mesura la instal·lació de noves activitats de restaurant, així com establiments 
associatius amb activitats de restauració o musicals, si cal ampliar distàncies entre establiments de publica 
concurrència i/o restauració per evitar les concentracions que incrementen de forma sensible el soroll a la 
via pública complicant la convivència veïnal, i per altra banda caldrà també estudiar quines han de ser les 
mesures a aplicar per garantir una major vigilància de la zona i així aconseguir una compatibilitat entre les  
activitats i els veïns que garanteixi per una banda l’activitat econòmica i per altra la vida familiar i la 
intimitat de l’habitatge.

És necessari, doncs, trobar el punt d’equilibri entre l’activitat econòmica de restauració i d’oci que dóna 
vida a la ciutat, omplint els seus espais de terrasses i activitats tant de dia com en horari nocturn, i el 
reclamat espai de tranquil·litat al que tenen dret tots els veïns.”

VI.- Amb aquesta finalitat d’estudiar-ne la revisió i tercera modificació d’aquest Pla Especial d’Usos, resulta 
justificat acordar la suspensió de l’atorgament de les llicències municipals d’activitats, i de la tramitació de 
comunicacions prèvies o declaracions responsables (segons quin sigui el títol administratiu habilitant que 
correspongui de conformitat amb la legislació aplicable), que es relacionen a continuació:

 Activitats de restauració:  Bar, Bar-Restaurant i Restaurant. 

 Activitats recreatives: Bar Musical. 

 Activitats de locals socials d’entitats o associacions, que desenvolupin com a activitat de 
caràcter complementaria,  activitats musicals i/o de restauració, tant si es fan exclusivament pel 
socis de l’entitat o associació, com si es fan obertes al públic en general. 

VII.- Vist el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de les esmentades llicències, 
comunicacions prèvies i declaracions responsables incorporat a l’expedient, a escala adequada i amb 
detall i claredat suficients, el qual es correspon amb la totalitat de l’àmbit del Pla Especial d’Usos per 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència del Casc Antic i Eixample Central de 
Vilanova i la Geltrú. 

Fonaments de dret:

1.- L’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer), estableix com a actes 
preparatoris, que els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament 
urbanístic podran acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, la suspensió de 
l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial.

2.- L’acord de suspensió de llicències s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, i ha d’explicitar 
l’abast de les llicències (així com comunicacions prèvies i declaracions responsables, en funció de quin 
sigui el títol administratiu habilitant que correspongui de conformitat amb la legislació aplicable) que se 
suspenen i l’àmbit o àmbits afectats, incorporant un plànol que l’identifiqui gràficament, que es grafiarà a 
l’escala adequada i amb detall i claredat suficients (art. 73.3 TRLUC i art. 102 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme).

El plànol ha de restar a disposició del públic en les oficines municipals al llarg del termini de suspensió 
(art. 102.3 Decret 305/2006). 

En aquest supòsit, els efectes d’aquesta suspensió per a àmbits determinats no pot durar més d’un any. 
No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació inicial 
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de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar 
cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de 
la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC).

3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció del present acord de suspensió és la Junta de Govern 
Local, segons acord de delegació adoptat per Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2015 (BOPB de 13-
07-2015), de l’atribució que ostenta l’Alcalde/ssa de conformitat amb l’article 21.1 j) de la Llei de Bases de 
Règim Local. 

Per tot l’exposat, 

S’ACORDA:

PRIMER.- Suspendre, en la totalitat de l’àmbit del Pla Especial d’Usos per establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència del Casc Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, l’atorgament 
de les llicències municipals d’activitats, i de la tramitació de comunicacions prèvies o declaracions 
responsables (segons quin sigui el títol administratiu habilitant que correspongui de conformitat amb la 
legislació aplicable), que es relacionen a continuació:

 Activitats de restauració:  Bar, Bar-Restaurant i Restaurant. 

 Activitats recreatives: Bar Musical. 

 Activitats de locals socials d’entitats o associacions, que desenvolupin com a activitat de    
caràcter complementaria,  activitats musicals i/o de restauració, tant si es fan exclusivament pel 
socis de l’entitat o associació, com si es fan obertes al públic en general. 

Tot això amb la finalitat d’estudiar-ne la revisió i tercera modificació del Pla Especial d’Usos per 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència del Casc Antic i Eixample Central de 
Vilanova i la Geltrú, en tot el seu àmbit segons es grafia en el plànol de delimitació incorporat a 
l’expedient, a l’empara de l’establert a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer), i 
de conformitat amb els requisits formals i procedimentals previstos legalment.

Els efectes d’aquesta suspensió no poden durar més d’un any. No obstant això, la seva durada serà de 
dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop 
exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a 
idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 
74 TRLUC).

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de major 
difusió de la població, en la pàgina web i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació.  

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, 
Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 

TERCER.- Encarregar a la Regidoria delegada en matèria d’Urbanisme que, en el termini d’un any, elabori 
el document de revisió i tercera modificació del Pla Especial d’Usos per establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència del Casc Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, en 
compliment amb l’establert a la Disposició Final Segona d’aquest Pla Especial d’Usos.”
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Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de 
reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel 
transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de l’endemà del dia en 
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
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