
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 15 de gener de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
referents al municipi de Vilanova i la Geltrú.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 2 d’octubre de 2013 i de 6 de novembre
de 2014, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2013/051381/B

Modificació del Pla general d’ordenació en l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del
règim d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora, en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú

Acord de 6 de novembre de 2014

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

-1 Donar conformitat al Text refós la Modificació del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la Sínia de les Vaques
(clau 13), per a la regulació del règim d'usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l'Àncora, del municipi de
Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa per l’Ajuntament en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 2 d’octubre de 2013, incorporant d’ofici al redactat de
l’article 3a que el projecte de reparcel·lació es redactarà en el termini de 24 mesos.

-2 Publicar la part dispositiva d’aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 2 d’octubre de 2013 i les normes
urbanístiques corresponents al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata tal com indica l’article 106
del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 2 d’octubre de 2013

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de conformitat amb les consideracions efectuades per aquesta
comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la Sínia de les Vaques (clau
13), per a la regulació del règim d'usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l'Àncora, de Vilanova i la Geltrú,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, supeditant la seva executivitat i consegüent publicació al DOGC fins a
la presentació d’un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:

1.1 Cal grafiar les línies de domini públic, zona de protecció i la línia d’edificació en relació amb el ferrocarril i
sol·licitar l’informe de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment i, si s’escau, incorporar les
consideracions que se’n derivin.

1.2 Cal establir normativament el deure de cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament i completar la
documentació de la modificació amb la identitat de tots els propietaris o titulars durant els cinc anys anteriors a
l’inici del procediment de modificació i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys, la previsió, en el
document de l’agenda o del programa d’actuació del Pla, de l’execució immediata del planejament i
l’establiment del termini concret per a aquesta execució, una avaluació econòmica de la rendibilitat de

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6796 - 26.1.20151/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15020013-2015



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.

1.3 Cal establir uns paràmetres d’ordenació comuns per al possible Pla de millora d’ordenació de volums,
relatius al gàlib màxim edificable, les altures i nombre de plantes (que no haurien de superar les de l’entorn),
les separacions a límits, la vialitat interna i el compliment de les reserves d’aparcament.

1.4 Cal suprimir l’ús hoteler atès que el municipi ja disposa d’altres sòls més ben emplaçats per desenvolupar
aquest ús.

1.5 Cal mantenir la regulació de les separacions a llindes de l’equipament escolar del solar núm. 29 atès que
no forma part d’aquesta modificació i atès que s’ha construït amb les separacions a límits vigents.

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

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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

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

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l’arxiu de planejament de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/51381/B&set-locale=ca

Barcelona, 15 de gener de 2015

M. Teresa Manté Prats

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
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Annex

Normes urbanístiques de la Modificació del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la Sínia de les Vaques (clau
13), per a la regulació del règim d'usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l'Àncora, del municipi de
Vilanova i la Geltrú

(Vegeu la imatge al final del document)

NNUU_cat.pdf

(15.020.013)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SÍNIA 
DE LES VAQUES (CLAU 13), PER A LA REGULACIÓ DEL RÈGIM D’USOS DE 
LES FINQUES 31, 33 I 35 DEL CARRER DE L’ÀNCORA, DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
1a. Nous redactats de l’apartat D) i de la fitxa corresponent al PERI Zona de suport 
d’activitats portuàries al PPO Sínia de les Vaques de l‘article 169 del capítol 14è.  
 
 
Article 169. Subjectes a ordenació volumètrica definida per PPO o PE posterior a la 
data d’aprovació definitiva del PGO que es revisa (clau 13)  
 
A) DEFINICIÓ 
 
Comprèn aquesta "zona" àrees de sòl urbà, urbanitzades o en procés d'urbanització amb 
elements suficients per a la qualificació de sòl urbà, en què l'edificació correspon al tipus 
d'ordenació per volumetria específica, segons pla parcial, pla especial o ordenació d'illa 
definitivament aprovats, o amb concreció de volum específic aprovat, o bé a ordenacions 
molt específiques i no generalitzables. 
 
B) EDIFICABILITAT 
 
1. A la zona subjecta a anterior ordenació volumètrica, l'edificació es regirà pel disposat als 

plans parcials, plans especials o ordenacions d'illa. Per a allò que aquests no 
especifiquen s'aplicaran les Normes d'aquest Pla general. 

 
2. La superfície de sostre edificable serà la que resulti de l'ordenació volumètrica 

establerta. 
 
3. Malgrat tot el que disposa el paràgraf primer, prevaldran les alineacions establertes en 

aquest Pla general, quan siguin distintes de les fixades al Pla parcial o Ordenació d'illa. 
 
C) MODIFICACIONS A L'ORDENACIÓ 
 
1. S'hauran d'aprovar plans especials i, si de cas, estudis de detall. 
 

a) Quan aquest Pla general modifiqui alguna de les determinacions del Pla parcial o 
Ordenació d'illes. 

b) Quan resulti aconsellable la modificació de volums, o de la seva ordenació. 
c) Quan en els sectors no urbanitzats totalment, sigui aconsellable l'augment dels 

sistemes o de les dotacions, i 
d) Quan es determini que siguin objecte de "revisió" per aquest Pla general. 

 
2. Els plans especials i, si de cas, els estudis de detall no podran augmentar la superfície 

de sostre edificable ni alterar el tipus d'ordenació ni augmentar el nombre d'habitatges 
fixats en els plans dels quals es modifiqui l'ordenació. 

 
D) SECTORS INCLOSOS 
 
Aquesta clau comprèn les zones incloses als sectors desenvolupats pels següents Plans 
parcials d'ordenació; Plans especials o altres figures en sòl urbà: 
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- Modificacions d’estudi de detall U.A. Darró 
- PPO Aiguacuit 
- PPO Sínia de les Vaques 
- PPO La Bòbila, excepte claus 10c i 10d (RUf i RUfl del PPO), i 8a4 (15a del PPO) 
- PPO Subsector Aiguaest 1 
- PPO Subsector Aiguaest 2 
- PPO Molí de Vent 
- PPO Regina Park 
- clau 15b-R de PPO Roquetes IV 
- PE Font Vilaseca 
- PE Pirelli-Ctra. Cubelles 
- PE Platja Llarga (veure condició específica, apartat E) 
- PPO Llimonet. Polígon 1 
- PE FISA 
- Mas Seró. Subsector 1 
- Zona terciària de la Sínia de les Vaques (antiga zona de suport d’activitats portuàries al 

PPO Sínia de les Vaques) 
 
E) CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A PLATJA LLARGA 
 
1. No es podran autoritzar obres d’urbanització ni concedir llicències d’edificació al sector 

de Platja Llarga fins que no s’hagin executat les obres de protecció marítima i 
regeneració de la platja actualment informades per l’Ajuntament. 

 
2. S’admet l’ús hoteler (excloent motels, pensions i hotels apartament) en les següents 

condicions: 
 

a) Es fixa l’exigència mínima d’un 15% del sostre destinat a hotel, admetent-lo a aquest 
ús amb un màxim del 30% del sostre. 

b) Entre el 15 i 20% de sostre destinat a hotel, aquest computa als efectes de densitat 
com a un habitatge per cada 150 m² d’hotel. 

c) Tenint en consideració l’interès que per a la ciutat representa el foment de les 
instal·lacions hoteleres, si la superfície d’hotel supera el 20% del sostre total, i fins al 
màxim del 30% admès, s’aplicarà la següent fórmula per al còmput de la densitat 
d’habitatges: 

 
Nomb. habg. = 259 – (20% sostre total / 150) + (2 x (sostre total – 20% sostre total) / 
150) 
 
És a dir, si s’arribés al màxim permès (30%) per a hotel es recuperaria el total 
nombre d’habitatges. 

d) L’estudi de detall corresponent contindrà les determinacions que garanteixin que la 
construcció de l’hotel –al menys en el seu mínim obligatori- serà, pel cap baix, 
simultània a la dels habitatges. 

 
F) S’adjunta com a annex 4 a la Normativa les Ordenances del Planejament anterior que 

es mantenen vigents per a la clau 13, d’aplicació complementària a les fitxes que 
segueixen. 

 
G) S’adjunten a aquest article fitxes resum de les ordenances expressades a l’anterior 

apartat. 
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Fitxa  
Zona terciària de la Sínia de les Vaques (corresponent a les finques 31,33 i 35 del PERI 
ZONA DE SUPORT D’ACTIVITATS PORTUÀRIES A LA SÍNIA DE LES VAQUES 
Aprovació definitiva: CUB    DOGC  
Sup. sector: 3,36 ha. Nomb. habg.   sòl privat 28.640 m² 
 

 

1. Definició 
Zona d’activitat terciària i d’equipaments docents. 
2. Ordenació 
Edificació aïllada 
3. Condicions generals d’edificació 
- Parcel·la mínima: 4.500 m² 
- Façana mínima: 25,00 m 
- Ocupació màxima: 50% 
- Índex d’edificabilitat neta: 1,00 m² sostre/m² sòl 
- Altura màxima: 12,00 m. En funció de processos de producció s’admet fins a 15,00 m 

degudament justificats. En cas d’un ús amb requeriments arquitectònics i volumètrics 
diferents a la tipologia de nau, l’altura màxima serà de 18,60 m, corresponent a PB amb 
altell i 4 PPis 
-  Nombre de plantes: PB+2P per a equipaments docents 
- Distàncies: front:  10,00 m (variable segons definició de projecte per a equipaments 

docents del solar c. Àncora, 29) 
               laterals:   10,00 m (3,00 m per a equipaments docents del solar c. Àncora, 29) 
               posterior: 20,00 m 
- Aparcament: una plaça / 100 m² edificats 
- Construccions auxiliars: sempre que no se superi l’ocupació i índex d’edificabilitat neta 
4. Usos  
- Restauració (5) en locals limitats a la superfície resultant de l’aforament màxim permès 

per a l’autorització en règim de comunicació (<150 persones). 
- Comercial Petit (PEC) amb excepció de l’alimentari, de superfície màxima de venda  

fins a 800 m2, (li seran d’aplicació les determinacions de la normativa sectorial vigent, 
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials, o la 
normativa sectorial vigent que el substitueixi). 

- Oficines i serveis (8A) (inclou les activitats de caràcter professional, artesanal i 
artístiques assimilables a l’ús industrial compatible amb l’habitatge). 

-  Educatiu (10) activitats formatives i d’ensenyament, investigació, recerca i 
desenvolupament. 

- Esportiu (12A1 i 12C) pràctica esportiva en espais coberts i esportiu recreatiu fins a 
500  m2 

- Sociocultural (13) 
- Públicoadministratiu (17) 
- Estacionament (18) 
 
5. Usos permesos al solar del carrer de l’Àncora núm. 29  
    Únicament l’educatiu (10) i les activitats formatives i d’ensenyament 
 
6. En tots els casos, la incorporació d’un ús amb requeriments arquitectònics i 
volumètrics diferents a la tipologia admesa i/o ja construïda, requerirà l’aprovació d’un  
pla de millora urbana amb l’objecte de regular la composició volumètrica i de façanes (art. 
70.1b,  DL 1/2010 TRLU), d’àmbit  mínim la totalitat del solar corresponent.    
 

CLAU 13 Zona terciària de la Sínia de les Vaques (antiga zona de suport d’activitats 
portuàries) 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6796 - 26.1.20156/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15020013-2015



 4 

 
2a. Nou redactat de l’article 14, apartats 6 i 12, de la normativa urbanística del Text 
refós del PERI Zona de suport d’activitats portuàries al PPO Sínia de les Vaques, 
del volum 2, annex 4 de les Normes urbanístiques del PGO. 
 
6. Altura màxima: 
 
 L'altura màxima edificable es fixa en 12 m a comptar des de la rasant de la vorera del 

carrer, amidada a l'eix de la parcel·la, fins al punt d'arrencada de la coberta. Equival a 
la planta baixa i a una planta pis. 

 
 En funció dels processos de producció es permetran altures majors, sempre que 

estiguin degudament justificades i no superin els 15,00 m. 
 
 Per sobre d'aquesta altura es permetrà que sobresurtin només les xemeneies i 

elements tècnics puntuals. 
 
 En casos d’un ús amb requeriments arquitectònics i volumètrics diferents a la 

tipologia de nau, l’altura i nombre de plantes màxim serà 18,60 m corresponent a 
Planta Baixa amb altell i 4 plantes pis. 

 
12. condicions d’ús: 
 
1 usos permesos 
 

- Restauració (5) en locals limitats a la superfície resultant de l’aforament màxim permès 
per a l’autorització en règim de comunicació (<150 persones). 

- Comercial Petit (PEC) amb excepció de l’alimentari, de superfície màxima de venda  
fins a 800 m2, (li seran d’aplicació les determinacions de la normativa sectorial vigent, 
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials, o la 
normativa sectorial vigent que el substitueixi). 

- Oficines i serveis (8A) (inclou les activitats de caràcter professional, artesanal i 
artístiques assimilables a l’ús industrial compatible amb l’habitatge). 

- Educatiu (10) activitats formatives i d’ensenyament, investigació, recerca i  
desenvolupament. 

- Esportiu (12A1 i 12C) pràctica esportiva en espais coberts i esportiu recreatiu fins a 
500 m2 

- Sociocultural (13) 
- Públicoadministratiu (17) 
- Estacionament (18) 

 
2. Usos permesos al solar del carrer de l’Ancora núm. 29  
 
Únicament l’educatiu (10) i les activitats formatives i d’ensenyament. 
 
3. En tots els casos, la incorporació d’un ús amb requeriments arquitectònics i volumètrics 
diferents a la tipologia admesa i/o ja construïda, requerirà l’aprovació d’un pla de millora 
urbana amb l’objecte de regular la composició volumètrica i de façanes (art. 70.1b, DL 
1/2010 TRLU), d’àmbit mínim la totalitat del solar corresponent.    
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3a. Es crea el polígon d’actuació: Zona terciària de la Sínia de les Vaques  
(corresponent a les finques 31, 33 i 35 del PERI ZONA DE SUPORT D’ACTIVITATS 
PORTUÀRIES A LA SÍNIA DE LES VAQUES)  als efectes de la delimitació de l’àmbit 
subjecte a reparcel·lació econòmica, per al repartiment dels costos derivats de l’obligació 
legal de cedir el 10% de l’increment d’aprofitament resultant de la modificació, a partir del 
càlcul comparatiu del valor del sòl resultant de l’avaluació econòmica adjunta. 
 

El projecte de reparcel·lació es redactarà en el termini de 24 mesos. 
 
4a. Prèviament a la concessió de cap llicència a l’àmbit del polígon d’actuació: Zona 
terciària de la Sínia de les Vaques (corresponent a les finques 31, 33 i 35 del  PERI 
ZONA DE SUPORT D’ACTIVITATS PORTUÀRIES A LA SÍNIA DE LES VAQUES), 
s’haurà d’haver tramitat el projecte de reparcel·lació corresponent. 
 
5a. En les actuacions derivades d’aquesta Modificació serà d’obligat compliment la 
legislació sectorial ferroviària: (Ley 39/2003 de 17 de noviembre) i el seu Reglament (RD 
2387/2004), conegudes com a LSF i RSF respectivament. 
Així mateix aquestes actuacions s’atendran a la legislació estatal, autonòmica i local en 
matèria de soroll i vibracions, sense que comportin cap càrrega per al ferrocarril. 
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