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I. MEMÒRIA 

 

1. PREVI 

 

La Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a la regulació específica dels usos 
hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament industrial, terciari i dels serveis (clau 15) 
de Vilanova i la Geltrú, va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de 
desembre de 2016,  i  sotmesa al  tràmit d’informació pública pel  termini d’un mes mitjançant 
publicació  d’un  edicte  al  BOPB  de  2/01/17,  al  diari  de  Vilanova  de  30/12/16,  a  e‐tauler  de 
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que es presentés cap reclamació o al∙legació. 
Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament va acordar l’aprovació provisional de la modificació en 
sessió  de  8  de  maig  de  2017  i  trametre  l’acord,  juntament  amb  l’expedient  administratiu 
complet  i  el  document  de  la  Modificació  puntual  a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
A l’expedient consten emesos els informes següents: 
‐  Direcció  General  de  Comerç,  que  en  data  30  de  març  de  2017  va  emetre  informe  on 
s’especifica  que  atès  que  l’ús  comercial  no  és  objecte  de  la  modificació,  no  és  preceptiu 
l’informe d’aquest organisme. 
‐  Direcció  General  de  Turisme,  que  en  data  30  de  març  de  2017  va  emetre  informe  on 
s’especifica la legislació sectorial d’aplicació per a la implantació d’allotjaments turístics. 
‐ Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, que en data 7 d’abril de 2017 
va emetre informe favorable. 
‐ Direcció General de Patrimoni, que en data 30 de juny de 2017 va emetre informe favorable. 
 
La  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Barcelona,  en  la  sessió  de  20  de  juliol  de  2017  va 
adoptar l’acord següent : 
 
Acord 
“Vist  l’informe  proposta dels  Serveis  Tècnics,  i  d’acord  amb  els  fonaments  que  s’hi  exposen, 
aquesta Comissió acorda: 
 
‐1  Aprovar  definitivament  la  modificació  puntual  del  Pla  general  d'ordenació  referent  a  la 
regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament industrial, 
terciari i dels serveis (clau 15), 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, 
verificat  per  l’òrgan  que  ha  atorgat  l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i  degudament 
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
‐1.1  Cal  modificar  el  redactat  del  punt  k  de  l’article  220  de  la  normativa  per  tal  de  donar 
resposta a les determinacions següents: 

 Cal indicar que l’ús hoteler i de restauració s’admet en els edificis catalogats sempre i 
quan s’ajusti de forma adequada a l’estructura del propi edifici  i a les determinacions 
de la fitxa seva del catàleg 

 Cal  especificar  que  l’ús  hoteler  s’admet  exclusivament  en  els  edificis  catalogats  i 
mantenir per a l’ús de restauració la regulació actualment vigent. 

 Cal eliminar la frase “que per aquest motiu poden tenir dificultats per adaptar tota la 
seva superfície a un altre ús vinculat preferentment a planta baixa”. 

‐1.2  Cal  aportar  documentació  on  s’acrediti  l’efectiva  cessió  de  tots  els  sistemes  públics 
previstos en els sectors de sòl urbanitzable Masia d’en Barreres II i Masia d’en Notari a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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‐1.3  Cal  que  la  regulació  continguda  en  el  punt  4  de  l’article  220  esdevingui  un  article 
independent de la normativa urbanística de la modificació, en el qual s’especifiqui que la cessió 
de  sòl  a  acreditar  ha  de  ser  la  que  correspongui  en  aplicació  de  les  determinacions  de  la 
legislació urbanística vigent. 
‐1.4  Cal  ampliar  l’apartat  d’avaluació  econòmica  del  document  incorporant  una  avaluació 
individual  per a  cadascuna de  les masies  catalogades objecte de modificació,  de  l’increment 
d’aprofitament derivat de la implantació de l’ús hoteler. 
‐1.5 Cal treure de la normativa urbanística de la modificació el redactat actualment vigent de 
l’article 220 de la normativa urbanística del PGO. 
 
‐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 aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot 
interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  la  Sala  Contenciosa  Administrativa  del 
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  de 
l’endemà  de  la  seva  notificació,  de  conformitat  amb  el  que  preveu  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, sense 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 
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  des  de  l’endemà  d’aquell  en  què  es  rep  la 
comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat presumptament. 
 
La secretària de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona” 
 
Totes  aquestes  determinacions  de  l’acord  de  CTUB  de  20  de  juliol  de  2017  han  estat 
incorporades  al  present  Text  Refós,  en  el  document  II.‐  Normativa,  afegint  un  punt  I.‐ 
“Antecedents.  Redactat  actual  de  l’article  220  PGO”,  i  modificant  la  Normativa  de  la 
Modificació en l’article 2, en relació al redactat de la lletra k de l’article 220 NN.UU., i amb un 
nou  article  3.‐  “Condicions  de  gestió”  relatiu  a  l’acreditació  de  la  cessió  de  sòl.  A  més,  en 
l’Annex  I.‐  “Avaluació  econòmica  de  la  rendibilitat  de  l’operació”  s’incorpora  una  avaluació 
individual,  per  cadascuna  de  les masies  catalogades  objecte  de modificació,  de  l’increment 
d’aprofitament derivat de la implantació de l’ús hoteler. 
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I.‐ ANTECEDENTS. REDACTAT ACTUAL DE L’ARTICLE 220 PGO: 

 

2. ANTECEDENTS 

 

El Títol IV del Pla General d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament el 29 de 

juny  de  2001  i  publicat  en  el  DOGC  el  2  d'agost  de  2001,  estableix  la  regulació  del  sòl 

urbanitzable en el dit municipi,  i en el  seu Capítol 3er “Zona de desenvolupament  industrial, 

terciari i de serveis (clau 15)” es contenen les determinacions del sòl urbanitzable amb aquesta 

destinació,  que  es  concreten  en  tres  subzones,  de  desenvolupament  industrial  (clau  15b), 

terciari i de serveis (clau 15c) i gran indústria (clau 15d). 

 

A diferència de la clau 15c, destinada al Sector 2.8. “Eixample Nord”, on es permeten els usos 

hoteler i de restauració, en fins al 40% de la superfície parcel∙lable del Sector, a més d’altres 

usos de caràcter comercial  i de serveis no vinculats als Sector,  l’article 220 NNUU no preveu 

aquests usos per a les altres claus 15b  i 15d. Només permet, de  forma molt  residual,  l’ús de 

restauració, que destina exclusivament al servei del Sector i en parcel∙les específiques amb una 

limitació del 5% de la superfície parcel∙lable del sector. 

 

Per  raons  d’estructura  preexistent  del  territori,  a  Vilanova  i  la  Geltrú  els  sectors  de 

desenvolupament  industrial  s’han  desenvolupat  en  sòls  provinents  d’antigues  propietats 

rústiques,  de  caràcter  agrícola,  organitzades  al  voltant  d’una  casa  pairal,  de  caràcter 

habitualment monumental i amb un interès patrimonial. Aquest caràcter ha justificat sovint la 

seva  inclusió al "Pla Especial  i Catàleg del Patrimoni Històric‐Artístic de Vilanova  i  la Geltrú”, 

aprovat definitivament per acord de  la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 25/03/1987,  i 

incorporat  a  Pla  General  d’Ordenació  Urbana  en  la  seva  Revisió  de  2001,  i  també  la 

obligatorietat,  establerta  en  el  planejament  derivat,  de  la  seva  conservació  i  destinació  a 

aquests usos. 

 

La  posterior  execució  d’aquests  sectors  ha  suposat  que,  tant  per  la  manca  d’implantació 

d’activitat  industrial  suficient  en  el  sector,  derivada  de  la  important  reducció  de  l’activitat 

econòmica des dels anys posteriors a l’aprovació de la vigent revisió del PGOU, a més del seu 

relatiu  aïllament  respecte  a  la  trama  urbana  i  major  dificultats  d’accés,  com  per  la  difícil 

adequació de les activitats previstes a aquestes edificacions de caràcter residencial i agrícola, 

els propietaris s’han trobat en una situació en que la inviabilitat de les activitats econòmiques 

autoritzables comprometen l’equilibri necessari per a la conservació dels mencionats elements 

patrimonials i per a la seva subsistència. 

 

Per  aquestes mateixes  raons  d’interès  públic,  orientades  a  possibilitar  el  manteniment  o  la 

rehabilitació d’aquestes edificacions, tot i que en aquest cas en sòl no urbanitzable, en 28 de 

gener de 2010  la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament  la 

“Modificació puntual del PGOU referent a la regulació especifica dels usos hoteler i restauració 

en  determinat  sòl  no  urbanitzable”.  A  la  llum  de  l’article  47.3  del  Text  refós  de  la  Llei 

d’Urbanisme de Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol)  i de l'article 

55.1 del Reglament que desenvolupa la Llei d'Urbanisme(aprovat per Decret 305/2006, de 18 
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de  juliol),  que  preveuen  la  possibilitat  de  reconstruir  i  rehabilitar  masies  i  cases  rurals  que 

calgui  preservar,  en  sòl  no  urbanitzable,  per  raons  arquitectòniques,  històriques, 

paisatgístiques  o  socials,  i  s’admet  en  els  supòsits  abans  indicats  els  usos  hoteler  i  de 

restauració,  respectivament.  La  modificació  esmentada  preveu  expressament  “permetre  en 

relació  als  usos  hoteler  i  de  restauració  indicats  a  l’article  258.1  PGO  i  respecte  al  supòsit 

excepcional de no necessitat de previ  Pla  Especial  que en el mateix  es  contempla,  que a  les 

claus  18  (sòl  de  valor  agrícola),  18b  (sòl  agrari  de  valor  paisatgístic)  i  23  (SNU  de  protecció 

natural  i  paisatgística)  s'admetin  també,  a  banda  dels  usos  ja  previstos,  l'ús  de  restauració 

(bars,  restaurants  i  similars)  sempre  que  es  tracti  de  masies  existents  i  sempre  que  el 

desenvolupament  de  dit  ús  no  comporti  increment  de  volum  ni  modificació  substancial  de 

l'edificació; d'acord amb les condicions i paràmetres de la modificació substancial i/o ampliació 

dels  mateixos  que  s'estableixin  en  el  corresponent  Catàleg  de Masies  que  l'Ajuntament  ha 

d'aprovar per dotar de règim jurídic i urbanístic a aquest supòsit, si resulta autoritzada per la 

regulació de la respectiva zona.” 

La modificació puntual que ara es planteja va en la mateixa línia i interès general que el previst 

en l’aprovada al gener de 2010. 

 

3. PLANEJAMENT VIGENT 

 

El planejament vigent aplicable al sòl objecte de la modificació està integrat actualment pel Pla 

General  d'Ordenació de Vilanova  i  la Geltrú,  aprovat definitivament el  29 de  juny de 2001  i 

publicat en el DOGC el 2 d'agost de 2001. 

 
4. MARC I BASE LEGAL 

 

La  present  modificació  de  planejament  s’ha  redactat  d’acord  amb  el  que  estableixen  les 

següents normes: 

‐ El  Text  Refós  de  la  Llei  d’urbanisme  de  Catalunya  (TRLUC  2010),  aprovat  pel  Decret 

legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme 

(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), en la redacció vigent. 

‐ El Reglament de  la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 

de juliol, en tot allò que no  contradigui el TRLUC, d’acord amb la disposició transitòria 

divuitena del TRLUC en la redacció donada per la Llei 3/2012. 

 

D'acord  amb  l'establert  a  l'article  94  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual 

s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  el  planejament  urbanístic  com  a  disposició 

administrativa  de  caràcter  general  té  vigència  indefinida  i  és  susceptible  de  suspensió, 

modificació i revisió. Aquesta facultat de l'Administració per modificar i revisar el planejament 

urbanístic es coneix com a “ius variandi”. 

Ara  bé,  l'esmentada  facultat  innovadora  de  l'Administració  es  justifica  en  la  necessitat 

d'adaptar el planejament urbanístic a les exigències canviants de l'interès públic. És a dir,  les 

modificacions  i  revisions del  planejament urbanístic han de  respondre a  la  satisfacció de  les 

necessitats socials  i a  l'interès públic. Per  tant, esdevé necessari que les modificacions de les 
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figures de planejament urbanístic raonin i  justifiquin la necessitat, oportunitat i conveniència 

de la modificació. 

 

En  aquest  sentit,  en  el  punt  següent  de  la  present  Memòria  "Objecte  de  la  modificació"  

s'exposa  la necessitat d'ampliar els usos permesos en  les masies  i  edificacions  singulars dels 

sectors de desenvolupament “Zona de desenvolupament  industrial,  terciari  i de serveis  (clau 

15)”, d'acord amb els interessos generals. 

 

Pel  que  fa  a  la  tramitació  de  la  present  Modificació  puntual  del  Pla  general  d’ordenació 

referent  a  la  regulació  especifica  dels  usos  hoteler  i  de  restauració  en  el  sòl  de 

desenvolupament  industrial,  terciari  i  de  serveis  (clau  15),  aquesta  s'efectua  de  conformitat 

amb  l'article  96  del  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  que  estableix  que  la  modificació  de 

qualsevol  dels  elements  d'una  figura  de  planejament  urbanístic  se  subjecta  a  les  mateixes 

disposicions que en regeixen la formació. 

 

5. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

 

La modificació continguda al present document consisteix, exclusivament, en l’ampliació dels 

usos  admissibles  en  els  sectors  de  sòl  urbanitzable  “Zona  de  desenvolupament  industrial, 

terciari  i  de  serveis  (clau  15)”,  i  en  concret  en  relació  als  usos  permesos  en  les  claus 

urbanístiques 15b i 15 d, delimitats en l’article 220.‐ “Condicions d’ús”, punt 1, incorporant els 

usos hoteler i de restauració, exclusivament en el cas d’edificacions catalogades o singulars,  i 

que per aquest motiu poden tenir dificultats per adaptar la seva superfície a un altre ús dels 

permesos en el planejament. 

 

Aquesta modificació té com a objecte incorporar aquests usos com a admissibles en les dites 

edificacions singulars, com a mesura orientada, d’una banda, a possibilitar el manteniment o la 

rehabilitació  d’aquestes  edificacions,  en  atenció  a  l’interès  públic  i  per  les  raons 

arquitectòniques,  històriques,  paisatgístiques  i  socials que es deriven del  seu manteniment  i 

conservació,  i de l’altra, a obrir la porta i dotar als sectors d'activitat econòmica com aquests 

d'usos  compatibles  i  complementaris  dels  industrials,  logístics  i  productius,  mitjançant  la 

previsió  de  determinades  places  hoteleres,  centre  de  convencions  i  restauració,  al  servei 

preferentment de  l'activitat més propera  i del municipi  i  comarca en general, amb un efecte 

també de reducció de la mobilitat i els desplaçaments. 

 

Conforme  al  redactat  vigent  del  PGOU,  aquesta modificació  afecta  les  edificacions  singulars 

contingudes en els següents sectors: 

 

Clau 15b:  2.13.   Torrent Santa Magdalena 

    2.16.   Masia en Notari 

    3.8.   Masia Barreres 

 

Clau 15d:  2.14.   Masia en Notari – Pirelli 
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La modificació que es proposa va referida exclusivament als usos permesos i no afecta cap dels 

altres  paràmetres  urbanístics  de  les  mencionades  claus  i  sectors,  ni  suposa  en  cap  cas 

increment  d’ocupació,  edificabilitat,  densitat,  alçades  permeses  ni  nombre  de  plantes,  ni 

disminució de superfície de parcel∙la mínima o de separacions a vials o límits, o qualsevol altre 

paràmetre urbanístic vigent. 

 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ 

 

D’acord  amb  l’article  97  del  vigent  TRLUC,  les  propostes  de  modificació  d’una  figura  de 

planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la 

conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 

 

Ateses aquestes consideracions i les característiques restrictives del usos de les claus 15b i 15 d 

a  les  edificacions  singulars  i  catalogades  existents  en  els  sectors  de  desenvolupament 

industrial,  terciari  i de serveis, es proposa ampliar els usos admesos en aquestes dues claus, 

amb la incorporació d’una nova lletra “k” al punt 1 de l’article 220 “condicions d’ús” relatiu a 

aquestes dues claus, i amb el redactat següent: 

 

k)  Hoteler  i  restauració,  exclusivament  en  el  cas  d’edificacions  catalogades,  que  per 

aquest motiu poden  tenir dificultats per adaptar  tota  la  seva  superfície a un altre ús 

vinculat preferentment a planta baixa. 

 

L’interès  públic  de  la  present modificació  del  PGO  de  Vilanova  i  la  Geltrú  es  satisfà  des  de 

diversos punts de vista i per diferents motius: 

 

 L’interès  públic  en  possibilitar  el  manteniment,  conservació  o,  en  el  seu  cas, 

rehabilitació, d’aquestes edificacions singulars, com a mesura orientada a possibilitar el 

manteniment o  la  rehabilitació d’aquestes edificacions, per  les  raons arquitectòniques, 

històriques, paisatgístiques i socials que es deriven del seu manteniment i conservació. 

 

 L’interès públic en afavorir  i garantir  l’efectiva execució del planejament,  i de les seves 

motivacions primordials, que eren la creació d’un sector d’activitat econòmica, afavorint 

l’ocupació de les edificacions existents, mitjançant l’adaptació a uns usos actualitzats. 

 

 L’interès  públic  en  adaptar  el  planejament  vigent  a  les  necessitats  dels  sectors  de 

desenvolupament industrial, terciari i de serveis, i del municipi, en quant a la generació 

d’activitat  i  ocupació en els  sectors urbanístics  afectats que  assegurin  la  seva viabilitat 

econòmica. 

 

 L’interès públic en adaptar el planejament vigent a la realitat existent i a l’evolució dels 

sectors de desenvolupament industrial, en relació a la pèrdua de vigència efectiva d’una 

vinculació funcional exclusiva entre els serveis previstos i el propi sector. 
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 L’interès  públic  derivat  d'una  oferta  en  equipament  hoteler,  centre  de  convencions  i 

restauració en la proximitat de les àrees d'activitat econòmica, reduint d'aquesta forma 

els desplaçaments i millorant les condicions generals de mobilitat. 

 

Es mantenen invariables, sense cap altre afectació els altres paràmetres urbanístics del sector, 

en  tant  que  la  modificació  ni  suposa  increment  d’ocupació,  edificabilitat,  densitat,  alçades 

permeses  ni  nombre  de  plantes,  ni  disminució  de  superfície  de  parcel∙la  mínima  o  de 

separacions a vials o límits, o qualsevol altre paràmetre urbanístic vigent. 

 

7. COMPLIMENT  DE  LES  DETERMINACIONS  LEGALS  DE  LES  MODIFICACIONS  DEL 

PLANEJAMENT (articles 97, 99 i 100 TRLUC) 

 

La present modificació de planejament  general  dóna  compliment  a  totes  les determinacions 

legals, tal i com s’especifica a continuació: 

 

a) S’aporta,  en  el  punt  5  anterior,  la  justificació  de  la  conveniència  i  oportunitat  de  la 

modificació, d’acord amb el que es disposa a  l’article 97 del vigent TRLUC,  i en virtut del 

qual  queda  acreditat  que  no  s’està  en  cap  de  les  situacions  previstes  en  el  punt  2  del 

mencionat article. 

b) aquesta modificació no  comporta un  increment de  sostre edificable ni  de  la densitat de 

l’ús  residencial, ni de la  intensitat dels usos. Sí que comporta  l’ampliació d’usos  i  la seva 

parcial transformació. En compliment del que disposa l’article 99 del TRLUC s’acompanya 

com a Annex 2 la identitat dels propietaris i les dades cadastrals i registrals de les finques 

afectades per la modificació, constant a l’Annex 1 l’avaluació econòmica i en l’epígraf 10 el 

programa d’execució de la modificació. 

c) conforme a les disposicions per a les modificacions que suposen increment de reserves per 

a  sistemes  urbanístics,  article  100  del  TRLUC,  queda  acreditat  que  no  es  dona  aquest 

supòsit. 

d) compliment d’estàndards urbanístics: conforme a l’exposat en els punts anteriors, es dona 

per assolit aquest compliment. 

 

8. JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE L’INFORME AMBIENTAL. 

 

D’acord  amb  el  determinat  a  l’article  118.4  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en endavant RLUC,  les modificacions  dels plans 

urbanístics  han  d'estar  integrades  per  la  documentació  adequada  a  la    finalitat,  contingut  i 

abast  de  la  modificació.  En  tot  cas,  han  d'incorporar  l'informe  ambiental  corresponent  les 

modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que 

tinguin  alguna  repercussió  ambiental.  La  Disposició  Addicional  Sisena  del  Decret  legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, ens remet a la llei 

6/2009, del 28 d’abril,  d’avaluació ambiental de plans i programes. A l’article 7 de l’esmentada 

Llei es determinen les modificacions de plans i programes que han de ser sotmesos a avaluació 

ambiental. La present modificació no es  troba  inclosa en cap d’aquests    supòsits. La present 

modificació  no  altera  la  classificació  del  sòl  determinat  pel  planejament  vigent,  mantenint 
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inalterables  les superfícies dels sòls  inclosos a  l’àmbit de modificació i el nou ús proposat no 

comporta cap alteració de les característiques mediambientals d’aquell, quan a més s'inclouen 

exclusivament en el marc i dins de l'edificació existent catalogada. És per aquest motiu que no 

es considera necessària ni l’avaluació ni l’informe ambiental. 

 

9. INCIDÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ A LA MOBILITAT 

 

La present  modificació puntual no es troba en cap dels supòsits que exigeixen la incorporació 

d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb la normativa sectorial vigent i en 

concret al que es disposa a la Llei 9/2003 de la mobilitat i el Decret 344/2006 de regulació dels 

estudis d’avaluació de la mobilitat generada, que la desplega. 

D’acord amb el que es disposa al Decret, la present modificació de planejament general no es 

troba en el supòsit del punt 1 lletra b) de l’article 3 “Àmbit d’aplicació”, que disposa que: 

Article 3.‐ Àmbit d’aplicació 

3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document 

independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents: 

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 

classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

 

Tampoc  no  es  troba  en  cap  dels  supòsits  contemplats  al  punt  3  del  mateix  article,  on  es 

disposen els altres supòsits d’aplicació  en que cal incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat 

generada. En concret, es pot considerar que la modificació puntual no genera cap implantació 

singular conforme a les consideracions de l’article 3.4. 

La incorporació del nou ús hoteler, sense increment de sostre amb destinació a aquest ús o al 

actualment admissible de restauració, no suposa un increment de la mobilitat generada entre 

la  destinació  a  un  o  altre  ús,  i  no  es  troba  en  cap  dels  supòsits  de  necessitat  d’estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada conforme al Decret esmentat. 

 

10. VIABILITAT ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ 

 

L'objectiu  de  la  present  modificació  és  l'adaptació  del  planejament  a  les  noves  necessitats 

urbanístiques  creades  per  la  dinàmica  social  i  el  transcurs  del  temps, mitjançant  l'ampliació 

dels  usos  admesos  en  els  terrenys  qualificats  amb  les  claus  A  i  D,  d'acord  amb  els  motius 

exposats anteriorment. 

 

Amb  la modificació es preveu un possible ús hoteler  en edificacions que  ja  admeten  l’ús de 

restauració. En cap cas es proposa un increment de sostre edificable per sobre del consolidat. 

L’ús  hoteler  es  preveu  en  el  mateix  espai  on  ara  ja  està  previst  en  planejament  el  de 

restauració i en substitució parcial del mateix. 

 

En compliment del que es disposa a l’article 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme  (DOGC  núm.  5686,  de  5.8.2010),  en  la 

redacció  vigent,  s’aporta  la  documentació  corresponent  a  l’avaluació  econòmica  de  la 

rendibilitat de l’operació. 
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Article  99.‐ Modificació  de  les  figures  de  planejament  urbanístic  general  que  comporten  un 

increment  del  sostre  edificable,  de  la  densitat  de  l’ús  residencial  o  de  la  intensitat,  o  la 

transformació dels usos: 

1.  Les modificacions  d’instruments  de  planejament  general  que  comportin  un  increment  del 

sostre  edificable,  de  la  densitat  de  l’ús  residencial  o  de  la  intensitat  dels  usos,  o  la 

transformació  dels  usos  establerts  anteriorment  han  d’incloure  en  la  documentació  les 

especificacions següents: 

c)  Una avaluació  econòmica  de  la  rendibilitat  de  l’operació,  en  la  qual  s’ha  de  justificar,  en 

termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la 

nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i 

financera, com a separata. 

Aquesta Avaluació econòmica de  la  rendibilitat de  l’operació s’adjunta Annex 1. Conforme a 

aquest Annex 1,  es  conclou que  la modificació de planejament  general  proposada és  viable 

econòmicament,  en  tant  que  la  incorporació  de  l’ús  hoteler  al  sòl  previst  per  a  l’ús  de 

restauració suposa un increment de valor del sostre edificable que resulta en un increment del 

37% del seu valor,  percentatge que serà d’aplicació al valor net adoptat en la reparcel∙lació del 

sector. 

 

11. GESTIÓ URBANÍSTICA 
 

10.1.‐ Programa d’execució de la modificació: 

 

D’acord a la naturalesa i objecte de la modificació, correspon als propietaris  afectats  la seva 

implementació  en  el  termini  general  previst  al  PGOU  pel  desenvolupament  dels  sectors  on 

s’ubiquen. 

 

10.2.‐ Gestió urbanística i compliment dels deures urbanístics:  

 

És d’aplicació  a  aquesta modificació el  que disposa  la Disposició Addicional  Segona del Real 

Decret    Legislatiu  1/2010  de  30  d’agost  en  els  seus  apartats  3  i  4.  En  aquest  sentit  estem 

davant d’actuacions urbanístiques aïllades de dotació derivades de la transformació d’usos que 

no comporta  la  reordenació de cap àmbit ni hi ha increment de sostre ni densitat, a  les que 

s’aplica l’article 43.1.b) del TRLUC. 

Per  tant,  els  propietaris  hauran  de  cedir  el  sòl  corresponent  al  10%  de  l’increment 

d’aprofitament que comporti l’actuació de dotació respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït 

als  terrenys  inclosos  en  l’actuació.  I,  tal  com  preveu  aquesta  disposició,  quan  concorrin  les 

circumstàncies previstes a l’article 43.3 el compliment del deure de cessió es pot substituir per 

llur equivalent dinerari. 

No  serà  necessari,  així  mateix,  aplicar  cap  sistema  ni  modalitat  d’actuació,  restant  com  a 

condició prèvia necessària a l’atorgament de la llicència o, en règim de comunicació, a l’inici de 

l’activitat emparada en el nou ús o a l’inici de les obres destinades al mateix, haver acreditat 

aquest pagament substitutori. 
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12. TRAMITACIÓ 

 

L’article 96 del Text Refós de  la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret  Legislatiu 

1/2010,  de 3 d’agost,  (TRLUC 2010)  estableix que  la modificació de qualsevol dels  elements 

d’una figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que regeixen la 

seva  formació,  amb  les  excepcions  que  s’estableixin  per  reglament  i  les  particularitats 

establertes a  l’article 85 del TRLUC  i 107 del RLU, amb  les determinacions específiques de  la 

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de  Catalunya.  No  obstant  això,  en  el  cas  de  modificació  del  pla  d'ordenació  urbanística 

municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b) 

i c) de l'article 101 d'aquest Reglament. I el tràmit d'audiència que preveu l'article 83.7 de la 

Llei d'urbanisme només s'ha de concedir,  si  s'escau, als ajuntaments el  terme municipal dels 

quals confini amb l'àmbit de la modificació. 

 

D'altra banda,  l'art. 118 del  reiterat Reglament regula  les determinacions  i documentació de 

les modificacions dels instruments de planejament urbanístic. 

Així, en el seu apartat 1r estableix que les modificacions dels plans urbanístics han de contenir 

les  determinacions  adequades  a  llur  finalitat  especifica,  d'entre    les  pròpies  de  la  figura  de 

planejament modificada i, en qualsevol cas, han de: 

a) Justificar  la  conveniència  de  la  modificació  i  de  les  noves  determinacions  que 

s'introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes 

urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant.  les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació corresponents,  les 

determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents. 

d) Justificar el compliment, si s’escau, de l'increment de les reserves de sòl per a espais lliures 

públics  i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3  i 4 de  l’article 94 de  la Llei 

d’urbanisme.  En  el  present  supòsit,  atès  l'objecte  d'aquesta  modificació  no  resulten 

d'aplicació les referides previsions legals. 

 

Per últim, l'apartat 4t d'aquest article 118 estableix que les modificacions dels plans urbanístics 

han  d'estar  integrades  per  la  documentació  adequada  a  la  finalitat,  contingut  i  abast  de  la 

modificació. En tot cas, han d'incorporar  l’informe ambiental corresponent  les modificacions 

de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 

repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, 

en els casos que així ho estableixi la legislació vigent. En el present supòsit no són d'aplicació 

cap d'aquests extrems, en atenció a l’objecte de la modificació. 

 

L'òrgan  municipal  competent  per  a  l'adopció  de  l'acord  d'aprovació  inicial  de  la  present 

modificació puntual de Pla General és el Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb l'article 22.2 

c)  de  la  Llei  de  Bases  de  Règim  Local.  La  seva  tramitació  s'ha  de  subjectar  a  les  mateixes 

disposicions que en  regeixen  la  formació  (art.  94.1  i 83 TRLUC)  i  l'òrgan  competent per  a  la 

seva  aprovació  definitiva  és  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Barcelona  (art.  78  a) 

TRLUC). 
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13. ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE TRAMITACIÓ DE PLANS I ATORGAMENT DE LLICENCIES 

 

En compliment dels objectius propis d’aquesta Modificació i a l’empara de l’establert a l’article 

73.2  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 

d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  dins  l’àmbit  delimitat  es  preveu  la 

suspensió  de  la  tramitació  de  qualsevol  plans  urbanístics  derivats  i  d’instruments  de  gestió 

urbanística  i  d’urbanització,  així  com  de  l’atorgament  de  totes  aquelles  llicències,  que 

contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la totalitat dels paràmetres tant de la 

normativa vigent, com de la proposada en la modificació.  

 

De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i  l’article 103.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb anterioritat a l’aprovació inicial 

no  s’hagués acordat  la  suspensió potestativa  (com és el  cas),  la  suspensió que  s’acordi  amb 

motiu  de  l’aprovació  inicial  pot  tenir  una  durada  màxima  de  dos  anys.  Els  seus  efectes 

s’extingiran en els supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  

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 i 103.5 RLUC). 

 

D’acord amb  l’article 102.4 del Reglament de  la  Llei d’Urbanisme, mentre estigui  suspesa  la 

tramitació de procediments i  l’atorgament de llicències en aplicació del que estableix l’article 

73.2  de  la  Llei  d’urbanisme,  es  poden  tramitar  els  instruments  o  atorgar  les  llicències 

fonamentats  en  el  règim  vigent  que  siguin  compatibles  amb  les  determinacions  del  nou 

planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es 

posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. 

  

Consta al plànol núm. O.2 l’àmbit subjecte a suspensió de tramitació de plans i atorgament de 

llicències incompatibles amb el pla vigent i la modificació que es tramita. 

 

 
Jordi Borén Gómez 
Arquitecte nº 55.599-1 COAC   

 

 

 

 

Verificar el Text refós pel Ple
de l'Ajuntament, en sessió
20 de novembre de 2017
Vilanova i la Geltrú
El Secretari Delegat



Pàgina 14 de 22 
 

II. NORMATIVA 

 
I.‐ ANTECEDENTS. REDACTAT ACTUAL DE L’ARTICLE 220 PGO: 
 
Article 220. Condicions d'ús 
 
1. Per a les claus 15b i 15d. es permeten els següents usos: 

a ) Comercial gran, sense ocupar més del 15% de la superfície parcel∙lable del sector. 
b)  Oficines  al  servei  de  les  instal∙lacions  industrials,  i  fins  a  un  10%  de  la  superfície 
parcel∙lable del sector les que se situïn en parcel∙les independents. 
c) Esportiu. 
d) Estacions de servei i garatges. 
e)  Industrial,  categories  1,  2,  3,  4,  5,  i  categoria  6  en  situació  F.  L'ús  industrial  serà 
possible a 
qualsevol de les parcel∙les del sector. 
f) Vivenda,  limitada per una unitat per ús principal, adscrita  al  personal de  vigilància 
cada 4.000 m2 o fracció. 
g)  El  sector  del  torrent  de  Santa Magdalena  destinarà  a  ampliació  del  parc  esportiu 
municipal l'àrea grafiada com a equipament als plànols de la sèrie C. 
h) Usos de restauració en parcel∙les específiques, a determinar pel propi Pla Parcial, al 
servei  del  sector.  La  superfície  total  d'aquestes  parcel∙les  no  superarà  el  5%  de  la 
superfície parcel∙lable del sector. 
i)  Recreatiu.  Es  limita  a  una  ocupació  màxima  conjunta  del  10%  de  la  superfície 
parcel∙lable del sector. 
j) Aparcament:  les parcel∙les superiors a 5.000 m2 hauran de resoldre al  seu  interior 
l'aparcament dels seus treballadors i visitants. 
 

2.  Per  a  la  clau 15c,  són usos  admesos: hoteler,  restauració,  comercial mitjà  i gran, oficines, 
sanitari‐assistencial, educatiu, recreatiu, esportiu, socio cultural, estacions de servei, industrial, 
i  estacionament  i  aparcament,  amb  les  següents  limitacions  respecte  de  la  superfície 
parcel∙lable de la clau 15c: 

a) Els usos comercials, de restauració i hoteler, no superaran en conjunt el 40% de la 
superfície parcel∙lable del sector. 
b) Els usos industrials es limitaran a un màxim del 30% de la mateixa superfície. Només 
s'admetran indústries fins a 3ª categoria, i es limitarà a 2.500 m2 la parcel∙la màxima, 
llevat que s'integrin les preexistències. 
c) Els usos recreatiu, esportiu i sociocultural, en el seu conjunt, no superaran el 20% . 
d) Vivenda,  limitada per una unitat per ús principal, adscrita al personal de vigilància 
cada 2.000 m2 o fracció. 

 
3.  En  lo  possible,  els  plans  parcials  definiran  els  diferents  usos  als  quals  es  destinaran  les 
parcel∙les. 
 
II. NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URBANA, REFERENT A LA REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS USOS HOTELER I DE RESTAURACIÓ EN 
EL SÒL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL, TERCIARI I DE SERVEIS (CLAU 15)  
 
Article 1. Àmbit de la modificació. 
L’àmbit  d’aquesta  modificació  inclou  els  sectors  de  sòl  urbanitzable  “Zona  de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15)”, i en concret les claus urbanístiques 
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15b  i  15  d.  Conforme  al  redactat  vigent  del  PGOU,  aquesta modificació  afecta  els  següents 
sectors: 

Clau 15b:    2.15. Industrial Roquetes, subsector 5 
      2.13. Torrent Santa Magdalena 
      2.16. Masia en Notari 
      3.8. Masia Barreres 
 
Clau 15d:    2.14. Masia en Notari ‐ Pirelli 

 
Article 2.‐ Es modifica el redactat de l’art. 220 del PGO, de la següent manera:   
 
Article 220. Condicions d'ús 
 
1. Per a les claus 15b i 15d. es permeten els següents usos: 
 

a) Comercial gran, sense ocupar més del 15% de la superfície parcel∙lable del sector. 
b) Oficines al servei de les instal∙lacions industrials, i fins a un 10% de la superfície parcel∙la 
ble del sector les que se situïn en parcel∙les independents. 
c) Esportiu. 
d) Estacions de servei i garatges. 
e) Industrial, categories 1, 2, 3, 4, 5, i categoria 6 en situació F. L'ús industrial serà possible a 
qualsevol de les parcel∙les del sector. 
f) Vivenda, limitada per una unitat per ús principal, adscrita al personal de vigilància cada 
4.000 m2 o fracció. 
g)  El  sector  del  torrent  de  Santa  Magdalena  destinarà  a  ampliació  del  parc  esportiu 
municipal l'àrea grafiada com a equipament als plànols de la sèrie C. 
h)  Usos  de  restauració  en  parcel∙les  específiques,  a  determinar  pel  propi  Pla  Parcial,  al 
servei del sector. La superfície total d'aquestes parcel∙les no superarà el 5% de la superfície 
parcel∙lable del sector. 
i) Recreatiu. Es limita a una ocupació màxima conjunta del 10% de la superfície parcel∙lable 
del sector. 
j)  Aparcament:  les  parcel∙les  superiors  a  5.000  m2  hauran  de  resoldre  al  seu  interior 
l'aparcament dels seus treballadors i visitants. 
k)   Hoteler,  exclusivament en el  cas d’edificacions  catalogades,  sempre  i  quan  s’ajusti  de 
forma adequada a l’estructura del propi edifici i a les determinacions de la fitxa del Catàleg. 
 

2.  Per  a  la  clau 15c,  són usos  admesos: hoteler,  restauració,  comercial mitjà  i gran, oficines, 
sanitari‐assistencial, educatiu, recreatiu, esportiu, socio cultural, estacions de servei, industrial, 
i  estacionament  i  aparcament,  amb  les  següents  limitacions  respecte  de  la  superfície 
parcel∙lable de la clau 15c: 
 

a)Els  usos  comercials,  de  restauració  i  hoteler,  no  superaran  en  conjunt  el  40%  de  la 
superfície parcel∙lable del sector. 
b)  Els  usos  industrials  es  limitaran  a  un màxim  del  30%  de  la mateixa  superfície.  Només 
s'admetran indústries fins a 3ª categoria, i es limitarà a 2.500 m2 la parcel∙la màxima, llevat 
que s'integrin les preexistències. 
c) Els usos recreatiu, esportiu i sociocultural, en el seu conjunt, no superaran el 20% . 
d) Vivenda, limitada per una unitat per ús principal, adscrita al personal de vigilància cada 
2.000 m2 o fracció. 
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3.  En  lo  possible,  els  plans  parcials  definiran  els  diferents  usos  als  quals  es  destinaran  les 
parcel∙les. 
 
Article 3.‐ Condicions de gestió: 
 
Serà  condició prèvia necessària  a  l’atorgament de  la  llicència o,  en  règim de  comunicació,  a 
l’inici de l’activitat en l’ús hoteler previst a la lletra k) de l’article 220.1 o a l’inici de les obres 
amb aquest objectiu, acreditar el compliment dels deures de cessió de sòl que correspongui en 
aplicació de les determinacions de la legislació urbanística vigent. 
 
 

 
Jordi Borén Gómez 
Arquitecte nº 55.599-1 COAC   

   

Verificar el Text refós pel Ple
de l'Ajuntament, en sessió
20 de novembre de 2017
Vilanova i la Geltrú
El Secretari Delegat
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III. PLÀNOLS INFORMATIUS I NORMATIUS 

 
I.1.‐  Plànol d’informació. Àmbit de la Modificació Puntal. 
O.2.‐   Plànol normatiu. Àmbit de la suspensió de llicencies. 
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ANNEX I.‐ AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ 

 
Aquest annex s’incorpora en compliment del que es disposa a l’article 99 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, 
de 5.8.2010), en la redacció vigent: 
 

Article 99.‐ Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten 
un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o 
la transformació dels usos: 
1.  Les  modificacions  d’instruments  de  planejament  general  que  comportin  un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels 
usos,  o  la  transformació  dels  usos  establerts  anteriorment  han  d’incloure  en  la 
documentació les especificacions següents: 
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, 
en  termes  comparatius,  el  rendiment  econòmic derivat de  l’ordenació  vigent  i  el  que 
resulta  de  la  nova  ordenació.  Aquesta  avaluació  s’ha  d’incloure  en  el  document  de 
l’avaluació econòmica i financera, com a separata. 

 
L'objectiu  de  la  present  modificació  és  l'adaptació  del  planejament  a  les  noves  necessitats 
urbanístiques  creades  per  la  dinàmica  social  i  el  transcurs  del  temps, mitjançant  l'ampliació 
dels  usos  admesos  en  els  terrenys  qualificats  amb  les  claus  A  i  D,  d'acord  amb  els  motius 
exposats anteriorment. 
 
Amb  la modificació es preveu un possible ús hoteler  en edificacions que  ja  admeten  l’ús de 
restauració. En cap cas es proposa un increment de sostre edificable per sobre del consolidat. 
L’ús  hoteler  es  preveu  en  el  mateix  espai  on  ara  ja  està  previst  en  planejament  el  de 
restauració i en substitució parcial del mateix.  
Em  conseqüència,  en  el  present  estudi  s’estudia  la  viabilitat  econòmica  i,  en  el  seu  cas, 
l’increment de valor, derivats de la incorporació de l’ús hoteler en sòl amb ús de restauració. 

 
Incorporació de l’ús hoteler en sòl amb ús de restauració. 
 
En aquest cas l’increment de valor es deriva no tant de l’increment de rendibilitat o valor entre 
usos, que es pot considerar equivalent, sinó de que l’ús hoteler permet incorporar la superfície 
de  les  plantes  superiors  amb  un  valor  equivalent  al  de  la  baixa,  mentre  que  en  l’ús  de 
restauració el seu valor és inferior, tot i que no seria nul. 
 
Donat que és molt improbable disposar de dades econòmiques fiables que permetin calcular la 
diferencia de rendibilitat de l’activitat d’un ús de restauració entre plantes baixes i primeres, 
calcularem la diferència de ràtios entre superfície útil  i construïda per a aquest ús i  l’hoteler, 
que  com  és  obvi  consumeix  més  superfície  destinada  a  elements  constructius,  envans, 
separacions, instal∙lacions comunes i interiors de cada habitació, etc. Pel que es refereix a les 
superfícies consumides en els serveis comuns per a tot l’edifici (recepció, cuina, etc.) entenem 
que la seva repercussió és similar en els dos usos i afecta únicament la planta baixa. 
 
Pel  que  fa  al  coeficient  construït/útil  per  raó  de  divisòries  i  separacions,  en  l’ús  residencial 
s’adopta habitualment uns valors entre 1,15 i 1,25. En el cas de l’ús hoteler, donada la major 
densitat de peces i que la seva mida mitjana és més petita, adoptarem un valor de 1,40. 
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Pel  que  fa  al  coeficient  construït/útil  per  raó  dels  estàndards  de  serveis  i  instal∙lacions  de 
planta,  adoptem  els  següents  valors,  conforme  a  les  superfícies mínimes  que  es  desprenen 
dels  “requisits  tècnics mínims  dels  establiments  hotelers”  establerts  a  l’Annex  1  del  Decret 
159/2012,  de  20  de  novembre,  “d’establiments  d’allotjament  turístic  i  d’habitatges  d’ús 
turístic”. Es calcula el següent ràtio, per a una hipòtesi de 10 habitacions per planta superior: 
 

 
 
Conforme  a  aquests  valors,  les  superfícies  mínimes  construïdes  per  habitació  serien  les 
següents: 

 
 
És a dir, que la repercussió de sostre construït per habitació, en una hipòtesi de plantes de 10 
habitacions, seria de 29,05 m2. 
 

 
 
El coeficient de superfície construïda / útil derivat  es per tant 1,40 x 1,24 = 1,73, és a dir, una 
pèrdua  de  superfície  útil  del  73%.  En  conseqüència  l’increment  de  superfície  neta  rendible 
incorporada a l’ús hoteler és del 37% 
 
Conclusions. 
 
En conseqüència, es  conclou que  la modificació de planejament general proposada és viable 
econòmicament,  en  tant  que  la  incorporació  de  l’ús  hoteler  al  sòl  previst  per  a  l’ús  de 
restauració suposa un increment de valor del sostre edificable que resulta en un increment del 
37% del seu valor,  percentatge que serà d’aplicació al valor net adoptat en la reparcel∙lació del 
sector. 

SUPERFICIES UTILS I CONSTRUIDES HOTEL 2* VILANOVA SECTOR INDUSTRIAL

Ascensor 4 m²

Ascensor de servei 4 m²

Climatització en zones comuns 3 m²

Climatització en habitacions 3 m²

Serveis sanitaris en espais comuns 10 m²

Salons i zones comuns (10 habitacions) 1,2 m²/plaça 32 m²/planta

Total superficie serveis comuns en pl. pis (10 hab) 56 m²/planta

Superfície útil mínima habitació doble 13 m²

Superfície útil mínima habitació quàdruple 20,5 m²

Percentatge mínim habitacions dobles

Si

Si

50%

Hipòtesi superf.Atesos els estàndards obligatoris establerts pel Decret:

Si

Si

Si

Ratio habitacions

Superfície constr mínima habitació doble 18,2 m²

Superfície constr mínima habitació quàdruple 28,7 m²

Superfície constr mínima habitació (mitjana) 23,45 m²

Repercussió superficie serveis comuns 5,6 m²

Superfície constr mínima habitació (mitjana) 29,05 m²

Hipòtesis 10 habitacions / planta

Superficie construida planta 290,5 m²

Superficie útil planta 234,5 m²

Ràtio sup. constr/útil per estandards hotel 1,24
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Sistema de càlcul i pagament del 10% de l'augment de l'aprofitament 
 
El  càlcul  del  valor  de  l’augment  d’aprofitament  es  farà  conforme  als  valors  establerts  a  la 
reparcel∙lació del sector urbanístic que correspongui, aplicant el procediment de valoració del 
sòl previst al RD 1492/2011 “Reglamento de valoración de la Ley de Suelo”, als articles 22 i 23. 
 
 

Artículo 22  Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado   
 
2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia el 
apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión: 

 
Siendo: 
 
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario 
acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por 
metro cuadrado edificable. 
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y 
promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para 
la materialización de la edificabilidad. 
 
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado de 
acuerdo con los siguientes criterios (….) 
 
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado 
de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del 
constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos 
y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

 
 

Per tant, per a calcular aquest valor es farà el següent: 
 

1. prendre el valor VRS determinat al projecte de reparcel∙lació per a l’ús de restauració. 
2. calcular en nou valor VRS incrementant el Vv en un 37% i mantenint els valors de Vc i 

de K=1,4. 
3. La diferencia entre els dos valors VRS és l’increment de valor de l’aprofitament. 
4. Aquest valor €/m² s’aplicarà al sostre de la finca previst al planejament. 
5. Al valor d’increment resultant se li aplica el 10% per calcular el valor de la cessió 

resultant a l’increment d’aprofitament. 
 
 
S’aporta a continuació avaluació  individual, per cadascuna de  les masies catalogades objecte 
de modificació, de l’increment d’aprofitament derivat de la implantació de l’ús hoteler. 
 
Parcel∙la R‐1 Masia Notari (Sector Masia d’en Notari). 
 
Text refós del Projecte de Reparcel∙lació Pla Parcial Industrial 2.16 “Masia d’en Notari, aprovat  
definitivament per la Junta de Govern Local en sessió de 6 d’agost de 2008. 
 

Valor de la Unitat d’Aprofitament (UA)    78,66949 €/m² 
Coeficient homogeneïtzació zona R    0,748752 
Valor residual del sòl (VRS) Restauració   58,90394 €/m² 
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Parcel∙la R‐1 (Restauració) 
Superfície de sòl:   5.149,85 m² 
Edificabilitat neta:  0,70 m² st/m² s 
Sostre màxim:    3.604,90 m² 
 

 
 
Parcel∙la OR‐1 Torre e l’Onclet (Sector Masia d’en Barreres II). 
 
Projecte  de  Reparcel∙lació  del  Sector Masia  d’en  Barreres  II,  aprovat    definitivament  per  la 
Junta de Govern Local en sessió de 13 de març de 2012. 
 

Valor Residual del Sòl (VRS)      167,15 €/m² 
Coeficient de zona        1,00 
Coeficient de forma        1,00 
Valor residual del sòl (VRS) Restauració   167,15 €/m² 

 
Parcel∙la R‐1 (Restauració) 

Superfície de sòl:   4.750,00 m² 
Edificabilitat neta:  0,68 m² st/m² s 
Sostre màxim:    3.230,00 m² 
 

 

 
Jordi Borén Gómez 
Arquitecte nº 55.599-1 COAC   

Valor cessió increment valor AM parcela Masia Notari

coef zona

VRS P Reparcelació 78,66949 €  0,748752 58,90394 €     

Nou VRS (increment 37%) 80,69840 €     

Increment VRS 21,79446 €     

sòl edif. Neta sostre

Sostre màxim finca s/PPU 5.149,85    0,7 3.604,90       

Increment valor 78.566,73 €   

10% increment valor 7.856,67 €     

coef zona

VRS P Reparcelació 167,15 €      1,00 167,15000 €      

Nou VRS (increment 37%) 228,99550 €      

Increment VRS 61,84550 €        

sòl edif. Neta sostre

Sostre màxim finca s/PPU 4.750,00   0,68 3.230,00          

Increment valor 199.760,97 €     

10% increment valor 19.976,10 €       

Valor cessió increment AM parcela OR‐1 Torre de l'Onclet

Masia Barreres II

Verificar el Text refós pel Ple
de l'Ajuntament, en sessió
20 de novembre de 2017
Vilanova i la Geltrú
El Secretari Delegat
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ANNEX II.‐ IDENTITAT DELS PROPIETARIS I DADES CADASTRALS I REGISTRALS DE LES FINQUES 
AFECTADES PER LA MODIFICACIÓ. 
 
El  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme  de Catalunya  (art.  99.1.a)  preveu  que  les modificacions 
d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts 
anteriorment  han  d’incloure  en  la  documentació,  entre  altres  aspectes,  l’especificació  de  la 
identitat  de  tots  els  propietaris  o  titulars  d’altres  drets  reals  sobre  les  finques  afectades, 
públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació i el 
títol en virtut del qual han adquirit els terrenys. 
 
A l’efecte esmentat, s’inclou la relació de les persones titulars del domini i d’altres drets sobre 
les finques afectades: 
 
TITULAR      REFERENCIA CADASTRAL  ADREÇA       
Sra. Juana Martín Sánchez  2872503CF9627S0001SM  . 

     2872503CF9627S0002DQ   
2872503CF9627S0003FW   
2872503CF9627S0004GE 
2872503CF9627S0005HR 
2872503CF9627S0006JT 
2872503CF9627S0007KY 
2872503CF9627S0008LU 

 
Sr. Antonio Duran Raventós  3663701CF9636S0001QP  

             
                 

 
 

Als mateixos efectes s’adjunten a continuació les certificacions registrals de les finques. 
 
 

 
Jordi Borén Gómez 
Arquitecte nº 55.599-1 COAC   

 

Verificar el Text refós pel Ple
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