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Disposicions

EDICTE

de 9 de febrer de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona referent al municipi de Vilanova i la Geltrú.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 16 de desembre 
de 2010, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2010/041115/B
Modiicació puntual del Pla general d’ordenació municipal a l’àmbit de l’Eixam-
ple Nord (sector de sòl no urbanitzable 2.8), al terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
municipal a l’àmbit de l’Eixample Nord (sector de sòl no urbanitzable 2.8), de Vilanova 
i la Geltrú, per a la concreció i qualificació de sòl d’equipament públic (clau E) amb 
destinació a ús sanitari-assistencial, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, incor-
porant d’ofici les prescripcions de l’informe del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, de 10 de desembre de 2010, que seguidament es detallen:

Es completa la documentació gràfica: plànol de zonificació (sèrie C/7-E) modificat, 
delimitant l’àmbit de protecció definit a la fitxa A-114, que a grans trets concreta 
una circumferència de 25 m de radi al voltant de la torre. Es completa la llegenda 
del plànol en coherència amb el grafisme que s’empri per a aquesta delimitació.

Es completa la fitxa del sector indicant que qualsevol planejament derivat, projecte 
d’urbanització o llicència d’obres que comporti alguna intervenció en el Bé Cul-
tural d’Interès Nacional “Torre d’en Granell” o en la seva àrea de protecció, a més 
de complir les determinacions del Pla especial i el Catàleg del patrimoni històric i 
artístic i natural de Vilanova i la Geltrú vigent, ha de ser tramès a la Comissió Ter-
ritorial de Patrimoni Cultural per a la seva autorització, en compliment de l’article 
34 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català.

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

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 notificació o la publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, 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 Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent 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.
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L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 
9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 9 de febrer de 2011

M. TERESA MANTÉ PRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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ANNEX

Normes urbanístiques de la Modiicació puntual del Pla general d’ordenació municipal a l’àmbit 
de l’Eixample Nord (sector de sòl no urbanitzable 2.8), de Vilanova i la Geltrú
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NORMATIVA URBANÍSTICA. 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL A 
L’ÀMBIT DE L’EIXAMPLE NORD (SECTOR DE SÒL NO URBANITZABLE 2.8), 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

Fitxa del sector 2.8. Annex 2 de la Normativa del Pla general d’ordenació

Denominació: Eixample Nord. Superfície: 102,99 ha. Identificador 2.8. Claus: 14a2/15c. 

Sòl urbanitzable. Figura. Avanç del Pla parcial d’ordenació i dels subsectors. 

ÀMBIT

Entre la Ronda Ibèrica i la variant de la carretera C-246, entre el sector Llimonet i la Collada - els Sis Camins.

OBJECTIUS

1. Ordenar un gran espai desenvolupat sense planificació. 

2. Dotar la ciutat d’un eixample que resituï el centre històric, i d’una important àrea de desenvolupament 
terciari i de serveis. 

3. Requalificar Entretorrents com a parc urbà d’enllaç entre el centre i la Masia Cabanyes.

4. Fixar les condicions viàries ciutat-territori travessant la variant de la carretera C-246. 

5. Possibilitar la implantació d’un nou Hospital com a ús sanitari-assistencial, en el sòl d’equipament públic (E) 
delimitat a la banda nord de la Ronda Ibèrica enfront de l’Hospital actual. 

6. Preservar, en la mesura del possible, elements preexistents d’interès (masies, murs de pedra seca, etc.). 

7. Integrar, en la mesura del possible, el Torrent de Sant Joan.

8. Reservar sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i un mínim de 200 llits. 

CESSIONS MÍNIMES PER A TOT EL SECTOR 

Vialitat   22%. 

Espais lliures  17%. 

Equipaments    6%. 

1. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, inferiors a les previstes, es 
destinarà el sobrant a incrementar la dotació d’espais lliures i/o d’equipaments públics. 

2. Al plànol B hi figura la posició indicativa de les cessions. 

3. Al plànol 7-E de la sèrie C es delimita un àmbit d’equipament col·lectiu públic (E) amb destinació a la 
implantació del nou hospital que, en funció de les determinacions detallades del projecte arquitectònic o, en 
el seu cas, del planejament derivat oportú, podrà destinar part del sòl a sistema viari o a espais lliures sense 
necessitat de Modificació del Pla general d’ordenació. 

ÀREA RESIDENCIAL. Superfície total: 48,01 ha. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

- Índex d’edificabilitat bruta: 0,75 m2 sostre/m2
 sòl. 

- Índex d’edificabilitat bruta complementària: 0,20 m2 sostre/m2 sòl, amb destinació als usos 5, 6, 6b i 8. 

- Densitat bruta màxima: 75 hab/ha. 
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- Tipus d’ordenació: alineació a vial preferent. 

- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea terciària. 

CONDICIONS D’ÚS (article 40) 

- Ús predominant: 1. 

- Usos compatibles. Tots excepte 3, 7, 15C a F, 16, 19, 20 i 21. 

- Altres condicions d’ús. Destinar un mínim de: 

a) 10 hab/ha a HPO i/o a HPT. 

b) 10 hab/ha de superfície útil ~ 70 m2.

Aquests dos mínims poden ser acumulables. 

ÀREA TERCIÀRIA I DE SERVEIS. Superfície total: 54,98 ha. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

- Índex d’edificabilitat bruta: 0,55 m2 sostre/m2 sòl. 

- Tipus d’ordenació aïllada obligatori, excepte en àrees edificades on es pot admetre alineació a vial. 

- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea residencial. 

CONDICIONS D’ÚS (article 40) 

- Ús predominant: 2, 6b, 7 i 8. 

- Usos compatibles: tots excepte 3, 15D, E, F, 19, 20 i 21. 

- Altres condicions d’ús. 

CONJUNT DEL SECTOR 

CONDICIONS DE GESTIÓ 

Sistema. Per acord de la Junta de Govern, de data 27 de desembre de 2005, sistema de reparcel·lació 
en la modalitat de cooperació. Els drets inicials dels propietaris seran iguals per a tot el sector, i 
equivalents a la seva edificabilitat mitjana, que és de 0,6432 m2 sostre/m2 sòl, més un índex 
complementari de 0,0932 m2 sostre/m2 sòl. 

(11.040.024)
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