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MEMÒRIA 

Text Refós 3 

 

1.1 INTRODUCCIÓ 

El present document suposa un annex de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i La Gelrtù a l’àmbit de la UA7, Racó de Santa Llúcia, polígons 2.1, Poble Pescador, i 2.2, La 
Cucanya;, que recull de forma independent la justificació del compliment de l’art. 98 del DL 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, inclosa en l’esmentat document, en 
relació a la modificació del sistema d’espais lliures. 

1.2 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE 
PGO A L’ÀMBIT DE LA UA7, RACÓ DE SANTA LLÚCIA, POLÍGONS 2.1, POBLE PESCADOR, I 2.2, LA 
CUCANYA 

D'acord amb la memòria del document refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i 
la Geltrú, un dels criteris per a l'ordenació del territori és el de dirigir l'activitat econòmica del municipi a 
la consolidació d'un sector terciari caracteritzat per la diversificació i la qualitat, i una de les maneres és 
la localització de centres hotelers de qualitat. 

En el punt 2: Criteris per a l’ordenació del territori, apartat 2.3 sobre Les activitats de la ciutat, exposa 
que Vilanova ha de reforçar la seva estructura productiva, afavorint l’activitat econòmica. Dins del 
sector terciari s’aposta per la diversificació i la qualitat en el desenvolupament d’activitats com: 

Un turisme diferent de l’entorn i fonamentat en la qualitat dels serveis, fugint dels models 
basats en els grans operadors pel seu impacte negatiu sobre el territori, més encara quan 
la crisi del turisme massiu estranger està ja clarament explicitada (tot i que les actuals 
circumstàncies del Nord d’Àfrica i els Balcans han donat lloc a una revifada de la 
demanda). 

Més endavant diu: 

Així, serà necessari aprofundir en l’anàlisi d’aquests recursos endògens per emprendre 
accions concretes en un futur pròxim. La ciutat ha d’oferir uns serveis amplis a l’usuari, i ha 
de procurar cobrir la demanda : 

Infraestructura residencial diversificada, places hoteleres de qualitat: zones residencial ; 
càmpings ; residències juvenils, entre d’altres. 

I per últim la memòria sobre les activitats de la ciutat diu: 

Com a servei important a les pròpies activitats de la ciutat i factor del seu 
desenvolupament turístic, la Revisió ha apostat decididament per fomentar la oferta 
hotelera. 
Així, es facilita la implantació d’una dotació hotelera moderna, i adequada a les 
necessitats de la ciutat, preveient que els sectors Pirelli Mar, l’Ortoll, i Eixample Nord reservin 
sòl per un mínim d’un hotel de prestacions equivalents a Quatre estrelles i un mínim de 200 
llits. Tanmateix, i sobre demandes concretes, es preveu facilitar implantacions hoteleres 
similars a Santa Llúcia i al costat. 

D’altra banda segons l’art. 97 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, la 
modificació del planejament ha de ser justificada per la concurrència dels interessos públics i privats. 

Per tant, la conveniència i oportunitat de la present modificació actual PGO de Vilanova i la Geltrú, ve 
determinada i fonamentada per les següents raons d’utilitat pública i interès social: 

- Afavorir el desenvolupament i gestió del polígon 2.2 dins de l'estructura productiva establerta pel 
PGO de Vilanova i la Geltrú. 

- Desenvolupar una nova proposta d'ordenació pel polígon 2.2 de l’Unitat d'Actuació 7 Santa 
Llúcia, que respectant l'entorn i l’estructura del territori, pugui integrar una millora de l’accés i 
mobilitat a l’àmbit, així com fer més factible les condicions d'edificació de la zona hotelera. 

- Modificar la normativa de la clau hotelera, per tal d’afavorir una millor integració i menor 
impacte de l'edificació en l'entorn, i amb l'objectiu de desenvolupar un projecte hoteler de 
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qualitat que impulsi la vocació turística del municipi i el seu creixement econòmic, d'acord amb 
els objectius del PGO. 

1.3 OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO 

Els objectius i criteris de la proposta de modificació puntual a l'àmbit de “La Cucanya” estan dirigits a 
resoldre les diferents problemàtiques descrites en el punt anterior, que són: 

- Millorar els problemes d'accés i mobilitat. 

- Aconseguir una major connexió i relació entre el vial d'accés rodat i el de ronda, així com entre les 
diferents peces de la zona verda. 

- Reordenar la forma i col·locació de la zona hotelera per a un millor encaix de les condicions 
d’edificació i afavorir l’integració en l'entorn. 

Per aconseguir aquests objectius la modificació puntual consisteix fonamentalment en: 

1. Ajustos en la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA7 Santa Llúcia. De forma coherent amb la 
realitat física existent i la proposta d’ordenació, es proposa introduir uns petits ajustos i precisions 
en la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de l’UA7. 

2. Modificar l'ordenació del polígon 2.2 i una petita part del polígon 2.1 de l’UA7 Santa Llúcia, per tal 
de millorar l'accés i mobilitat a l'àmbit, així com fer factibles les condicions d'edificació de la zona 
hotelera. 

3. Modificar la normativa de la clau hotelera amb l'objectiu de permetre la implantació de 
l’edificació de la zona hotelera amb unes condicions d’integració amb l’entorn i  adaptació 
topogràfica més favorables. 

4. No es modifiquen els paràmetres urbanístics fonamentals: les cessions de sòl públic augmenten 
lleugerament, mentre que els usos i el sostre màxim permès es mantenen. 

1.4 MODIFICACIÓ DEL SISTEMA URBANÍSTIC D’ESPAIS LLIURES: CLAU F 

1.4.1 Justificació de la formalització dels espais lliures. 

Per tal de preservar i garantir amb claredat la continuïtat del vial (Camí de Ronda) al llarg de la zona 
costanera vilanovina s’introdueixen uns canvis respecte del document per a l’aprovació inicial: 

 

1. ES MANTÉ EL LÍMIT SUD DE LA ZONA VERDA (CLAU F) AMB LA ZONA DE PROTECCIÓ (CLAU 20).  

La dimensió dels elements resultants assegura una clara continuïtat tant del Camí de Ronda com 
d’una interrelació amb l’espai verd resultant. És per això que s’ha realitzat el següent:  

ESTUDI PAISATGÍSTIC ZONES VERDES I CAMÍ DE RONDA 

OBJECTE DE L’ESTUDI 

L’objecte d’aquest estudi és la formalització de la transformació del verd resultant de la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la UA7, Racó de Santa 
Llúcia, polígons 2.1., Poble Pescador, i 2.2. La Cucanya. 
La voluntat principal del projecte és la integració del verd amb el Camí de Ronda i també amb 
l’espai lliure de la parcel·la d’ús hoteler. 

Aquesta integració tant visual com física pretén diluir les fronteres entre privat i públic introduint un 
concepte d’utilització mixta de l’espai resultant.  La pròpia morfologia del terreny ens indicarà i 
matisarà amb canvis de nivell o petits aterrassaments, la pròpia utilització del sòl. 

L’estudi es fonamenta en el reconeixement del terreny utilitzant  com a elements projectuals murs 
de contenció  existents realitzats amb pedra de la zona i en la voluntat de continuïtat del Camí de 
Ronda que enllaçaria la platja dels Capellans i Sant Gervasi amb el Poble Pescador de Santa Llúcia, 
Platja Llarga i Ibersol. 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Podem indicar diferents parts del propi projecte: 

a. Part entre el poble pescador i la proposta edificatòria 

b. Verd privat públic en la frontalitat de l’Hotel 

c. Camí de ronda i mur de pedra existent sobre les roques 

d. Continuïtat amb el terreny no urbanitzable i respecte a la caseta de pescadors 

 

a. Part entre el poble pescador i la proposta edificatòria 

 

Degut al fort desnivell, es proposa un espai verd disposat en diferents aterrassaments 
proposats com un balcó d’arribada al mar des de la urbanització que es desenvoluparà a 
l’altra banda del sistema ferroviari. 

1. Les visuals d’arribada des del pont proposat obtingudes des d’una nova direccionalitat, 
representen una voluntat clara d’unió visual amb el mar. 

2. Els diferents aterrassaments estan projectats per a ser utilitzats com un espai de meditació i 
relació sensorial amb el mar. 

El recorregut que salva els desnivells es conforma a base d’una combinació rampa – 
escala que conformen els murs d’aterrassament  del verd i que d’una forma gradual ens 
acosten  a les roques i al mar. 

La utilització de palmera canària, atzavares i margallons col·locats paral·lels a la façana 
lateral del bloc del Poble Pescador és per matisar el seu impacte visual. 

3. S’ha tingut especial cura en l’entrega del camí de Ronda i el verd amb el Poble Pescador, 
adoptant les mesures ja existents en ell. 

4. Es proposa la continuïtat del verd en el lateral de la parcel·la hotelera. 

 

 

 

b. Verd privat públic en la frontalitat de l’Hotel 
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Existeix una voluntat clara de continuïtat entre verd públic i privat en tot el recorregut frontal 
de la parcel·la hotelera, sols un desnivell en el propi terreny marcarà la diferencia entre el 
terreny públic i el privat. 

S’utilitzen palmeres canàries, atzavares i margallons com a elements vegetals que marcaran 
l’àmbit d’actuació. Es respecten murs de pedra existents i es conformen escales i rampes que 
permeten la utilització dels diferents nivells de terreny. Es projecta una glorieta (element molt 
utilitzat en l’arquitectura paisatgística catalana) en un punt on el mur agafa forma de mitja 
lluna, com a element simbòlic en el recorregut de vianants. 

 

c. Camí de ronda i mur de pedra existent sobre les roques 

El camí de ronda es col·loca sempre a partir de la part superior d’un mur de pedra existent 
sobre les roques actuals. Aquest camí, assentat sobre terrenys actuals que enllacen el Poble 
Pescador amb la Platja dels Capellans i de Sant Gervasi, i es proposa com un element 
paisatgístic de vital importància en una població amb voluntat de consolidació turística com 
es Vilanova i la Geltrú.  

 

Les dimensions i el recorregut resten absolutament adaptats a la morfologia del terreny, 
mostrant-se divers en el seu recorregut i amb possibilitats de connectar-se  tant amb les 
roques com amb les diferents parts del verd amb les quals es va interaccionant. 

d. Continuïtat amb el terreny no urbanitzable i respecte a la caseta de pescadors 
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Per tal d’assegurar la continuïtat d’aquest camí de ronda, el projecte incorpora un terreny de 
sòl no urbanitzable en el qual es marquen la forma que ha de assolir aquest camí, tot 
respectant una petita edificació existent. 

 

La implantació de palmeres canàries i el lligam amb les roques són elements recurrents en 
tota la intervenció i que ens asseguren la visió conjunta del projecte.  

 

2. ES CREA UNA ZONA VERDA FRONTISSA EN LA PART NORD DEL POLÍGON AMB DUES FINALITATS: 

1. Establir una barrera sònica vegetal al llarg de la línia ferria i un tipus físic d’acabament més 
orgànic respecte del vial, establint així un exemple a seguir en la part nord del conjunt de verd 
final.  Aquest acabament es proposa amb un combinació gradual d’elements verds: del vial es 
passa als elements vegetals (gespa i acàcies) mitjançant una zona de “via verde” on es 
provoca la transició entre l’asfalt i la gespa. Aquesta zona servirà d’aparcament, resultant una 
zona amb formes orgàniques (ondulades) que contrasten amb la linealitat del vial. 

2. La unió “de facto” es realitzarà al llarg del temps quan es transformin la successió de verds de les 
diferents Unitats d’Actuació i del Sistema Ferroviari.  La forma que es proposa seria un precedent 
en la formalització dels verds successius de la zona. 

 

P.G.O. Vilanova i la Geltrú 
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Proposta evolució dels diferents espais verds 

 

 

3. ES REDUEIX LA DIMENSIÓ DEL VIAL 

Secció transversal tipus entenent que serà suficient pel tràfec que en ell si produirà, creant una zona  
integradora amb el verd limítrofe a base d’un acabat de “via verde”. 

 

4. S’ACONSEGUEIX LA CESSIÓ DEL TERRENY DE LA MATEIXA PROPIETAT CLASSIFICAT DE SOL NO 
URBANITZABLE 

Per tal de garantir la continuïtat del Camí de Ronda tal com s’ha expressat en el punt 1. 

En funció de l’objectiu de la present modificació del PGO i la proposta d’ordenació resultant de la 
mateixa, malgrat es manté la superfície global dels espais lliures, part d’aquesta superfície es 
proposa disposar-la de forma diferent, així de les dues peces situades als extrems oest i est de 
l’àmbit, se’n disminueix l’amplada de la del costat oest disposant-ne la major superfície de forma 
longitudinal en tot el front de costa, i al llarg del límit amb la via fèrria. 

 

Davant de la possibilitat que hom pugui pensar que aquesta formalització pot fer perdre algun 
aspecte de funcionalitat de la zona verda del costat oest –funcionalitat ja molt condicionada pel 
seu fort desnivell-, s’ha considerat oportú de fer la cessió gratuïta a  l’ajuntament de la part de finca 
adjacent a la zona verda del costat est –sense desnivell apreciable – no compresa en l’àmbit de la 
UA 7 i qualificada de zona de protecció (clau 20) per tal que,  sense perdre la seva classificació i 
qualificació urbanística, pugui ser incorporada funcionalment a aquella com a espai lliure en part i 
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per a poder facilitar l’execució del projecte d’intervenció del camí de ronda projectat per Costes 
de l’Estat (Projecte del camí de ronda de la Senda Costanera  entre la Platja dels Capellans i Santa 
Llúcia), aportant una franja de sòl entre la casa de la Gavina (de la mateixa propietat) i la via fèrria, 
que garanteix un traçat de connexió amb el passeig de ronda de Sant Gervasi més accessible. La 
cessió d’aquest espai d’una superfície global de 559,05 m²., es farà incloent la seva obra 
urbanitzadora, seguint els criteris del projecte d’urbanització per a la part de l’àmbit urbà, 
diferenciant la intervenció entre l’àrea funcionalment equiparable a espai lliure, de la destinada a 
camí de ronda, on prevaldran els criteris del projecte corresponent. 

Com a condició d’eficàcia d’aquesta modificació de planejament, la materialització de la cessió 
gratuïta d’aquest sòl exterior a l’àmbit de la Modificació del PGO, es farà conjuntament amb el 
tràmit d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització corresponent, que serà previ o simultani a 
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació del polígon 
2.2 La Cucanya, d’acord amb el previst a l’article 125.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). Així mateix la seva urbanització es farà 
simultàniament amb les obres d’urbanització de la vialitat i els espais lliures del mateix polígon 2.2, 
als efectes de poder-ne fer la recepció conjunta. 

 

1.4.2 Modificació i compliment del sistema urbanístic d’espais lliures (clau F) 
El PGO de Vilanova i la Geltrú, dins de l'àmbit de la present modificació, qualifica com sistemes 
urbanístics d’Espais Lliures (clau F) una superfície total de 3.673,50 m², dels quals 100,50 m² es troben al 
polígon 2.1 i 3.573,00 m² al polígon 2.2. 

Pel que fa a la zona verda del polígon 2.1 inclosa dins de l'àmbit de la modificació com a 
conseqüència del nou traçat de l'ampliació del pont, es trasllada del costat est del carrer al costat 
oest. Aquest canvi, si bé no suposa cap alteració de la funcionalitat d'aquests espais, si suposa (dins del 
polígon 2.1) una disminució de la superfície de 19,20 m², superfície que es trasllada dins del polígon 2.2. 

 

 

Sistemes urbanístics d’Espais Lliures segons PGO vigent de Vilanova i la Geltrú 
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Sistemes urbanístics d’Espais Lliures segons proposta de modificació del PGO de Vilanova i la Geltrú 

Respecte a l'ordenació dels espais lliures del polígon 2.2, s'organitzen principalment com una franja 
vinculada directament al passeig de ronda. Aquest espai de marcat caràcter lineal es remata en els 
seus extrems amb un eixamplament: en l'extrem est com a transició al sòl no urbanitzable i relacionat 
directament amb la plaça-rotonda, i en el costat oest com a espai que serveix de coixí entre el Poble 
Pescador i la zona hotelera i resol les visuals del carrer de l’Esparrall. 

En qualsevol cas com es mostra a continuació en el quadre comparatiu, dins de l'àmbit de la 
modificació, la superfície d'espais lliures segons la proposta de modificació puntual és superior a la 
superfície del planejament vigent en més d'un 5%. 

clau PGO vigent
PROPOSTA 

MODIFICACIÓ

3.673,50 m²sòl 3.883,30 m²sòl 209,80 m²sòl 

Espais lliures POL 2.1 100,50 m²sòl 81,30 m²sòl -19,20 m²sòl 

Espais lliures POL 2.2 3.573,00 m²sòl 3.802,00 m²sòl 229,00 m²sòl 

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

MODIFICACIÓ 
PUNTUAL vs PGO

F
 

1.5 ALTRES COMPROMISOS DEL PROMOTOR 

Per tal d’assegurar una unitat de projecte pel que fa a la integració paisatgística  i funcional dels espais 
verds i del Camí de Ronda fins al límit de la propietat de la promotora de la present Modificació 
Puntual , i ates que finca que llinda amb la de la modificació es de la mateixa titularitat ( Finca 6305, 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú núm.2, Tom 1374, llibre 655, foli 86, inscripció 4a, 
referència cadastral  001821900CF96C0001ZW), s’assumeixen els següents compromisos: 

1. Cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 559,05 m2 de sòl exterior a l’àmbit de la 
Modificació del PGO, grafiat en els plànols adjunts número o.02a i o.02b de la Modificació Puntual, 
per a la seva incorporació al domini públic, per tal que pugui ser considerat funcionalment i 
“paisatgísticament” com a continuïtat de la zona verda de la U.A. i per a facilitar l’execució del 
camí de ronda. 
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2. La materialització de la cessió gratuïta d’aquest sòl exterior a l’àmbit de la Modificació del PGO, es 
farà conjuntament amb el tràmit d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització corresponent, 
que serà previ o simultani a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació del polígon 2.2 La Cucanya, d’acord amb el previst a l’article 125.5 del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

3. El projecte i l’execució de la  urbanització d’aquest sòl extern al polígon 2.2 La Cucanya, seguint els 
criteris del projecte d’urbanització d’aquest polígon i, en el seu cas, els criteris del Projecte del camí 
de ronda de la “Senda Costanera  entre la Platja dels Capellans i Santa Llúcia”. La seva execució es 
farà simultàniament amb les obres d’urbanització del polígon 2.2, als efectes de poder-ne fer la 
recepció conjunta. 

 

 
 

 

      
 

La proposta es fa a títol indicatiu i pendent d’aprovar els projectes respectius tant d’enjardinament 
com de Camí de Ronda. 
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