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I. MEMÒRIA 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 
3. 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 



Pàgina 5 de 18 
 

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. 

 

4. 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 

 



Pàgina 6 de 18 
 

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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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 



Pàgina 8 de 18 
 

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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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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11. 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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12. 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. 
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II. NORMATIVA 

 
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 
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’article 220 del PGO de la següent manera: 
 
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% . 
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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. 

 
REDACTAT MODIFICAT 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. 
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. 

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. 
4. 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’apartat 1 o a  l’inici d’obres 
amb  aquest  objectiu,  acreditar  la  cessió  de  sòl  amb  aprofitament  que  correspongui  a 
favor  de  l’Ajuntament  o  el  pagament del  seu  equivalent  econòmic,  en  cas  de  parcel∙la 
única i indivisible. 
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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. 
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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  Masia d’en Notari. 
NIF 38.045.337 W     2872503CF9627S0002DQ  Carretera de Vilafranca km 1,5 

2872503CF9627S0003FW  08800 Vilanova i la Geltrú 
2872503CF9627S0004GE 
2872503CF9627S0005HR 
2872503CF9627S0006JT 
2872503CF9627S0007KY 
2872503CF9627S0008LU 

 
Sr. Antonio Duran Raventós  3663701CF9636S0001QP Masia Barreres 

NIF 77.255.459 T            Carrer Masia de l’Onclet 8 
                08800 Vilanova i la Geltrú 

 
 

Als mateixos efectes s’adjunten a continuació les certificacions registrals de les finques. 
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CERTIFICACION 1111 1 11 1111111 1~llllllíl ll lllllll 
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CERTIFICACIÓN Nº 98 . 

1 DOÑA MARIA DEL PILAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, REGISTRADORA INTERINA DEL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DE VILANOVA I LA GELTRU-2, PROVINCIA DE BARCELONA. 

CERTIFICO : -.. Qu e en v i sta" de la anterior i n s tancia .:sus9rita por Doña JUANA 
• _¡ _. 

MARTIN S~CHEZ,·~ acredij,tando interés l e gitimo por modifÚ;ac:Í.ón p~ntual .de l PGOU, 

he examinado tos L'iJ:>rds der archivo a mi cargo y de los; cuales resul;t a: 
:.:-f 

PRIMERO : A) DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

CODIGO REGISTRAL UNICO : 08 1 68000905359 

URBANA : PARCELA NUMERO R-1, Restauración. SOLAR de equi p amientos privados y 
r estauración edificable, situado en el Plan Parci a l Masia en Notari, de 
Vilanova i l a Geltrú . De forma poligonal irregular, tiene una superficie de 
cinco mil cien to cuarenta y, ,nuey~ m~t.r;-Q~ ()Cg~nta y ,cinco decimet ros cuadr ados . 
En el . solar exisp:i .: ' , ür1~ . QASP.. <ge . J,abran za,t · con ·.s11s bodegas, prensa, cubas, 
+,agares , cisterna:, : . pozo, ~ alberf:a, y ··: s ,orrai pará \ e l gan ado, con todas sus 
depe ndencias y los{ muebles t existent e s eri: dicq::3 cásá ¡je campo . Linda: Norte, con 
parcela 43 des t i n áda a zona v~rde ,_ ctenomifi,áO.a,.'. ?.V-" 3,; sur , con la misma zona 
ve r de; Este , con la i ndi cad a zona verde; y Oeste, con l a cartetera C-15 de 
Vilanova a Vilafranca d el Pe n edés . 

TITULARES REGISTRALES L 
GUADALAJARA FERNANDEZ, MI GUEL 38 041 639F 

50,000000% del pleno dominio con carácter privativo por tít ulo de compraventa . 

MARTIN SANCHEZ , 
50,000000% d e l 

JUAN~ .•• . ~· M • : 38 04S33?W 
plen(>\ d ominio;. C;pn ,caráct~r privat'ivo por título de c ompraventa . 

:·.~· ·-··. ::·.·,v~r -~ ~~-. y :,_. ,:<: . ,, =:~.-- . 

TITULO: En virtud de . Escritu't:a Pi±b lica, áut orizada pp~Lel ~ptario MarÜ\ Eug~A,i a 
Rambla Gornez de VilaiJ.¿Z,.~ I i~ Geltru, el " df~ 28 de'' E:ner¿; de 2009 , " ~'On n ó de 
protocolo 76/2 00 9 . 
I nscripc ión : 3ª Torno : 2 . 539 
de Mayo de 20 09. 

Libro : 1.445 Folio : 207 Finc a : 60987 F~cha : 2 

----------------------------------------------- --- --------------------

;· · .. 

fil_ : CARGAS VIGE?'1TES DE LA FI NCA 
(: 

NO CONSTAN CARGAS REGISTRADAS 

SEGUNDO: A) DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

i~~ ~e¡'~ Ler Hipotec~ría: La libedad o gr~vameh de los .bienes inmuebles o detechos reales sólo podrán acreditarse en perjuicio de tercero por certifi~ación d~f Regístro. 
,7 d 1 ~ ~9 amen~ Hipotecario. Los Registradores d e Ja P_ropiedad son /os únicos funcionarios que tienen facultad de certificar lo que resulte de los libros c:Jel Regf~tfo. 

1 
. e¡ eg amd.endto el Re~lstro Mercantil: La facultad de certificar de los asientos del Registro corresponderá exclusivamente a /os Registradores Mercantiles .•. : La ceítllícac/ón 

8 Un CO me 10 8 8 Cfedtf8f fP.hrlrlP nft:aml3nto o l ,..,,,.,1,....,;,4,., '"'"' t- - - -:--" - - _. _, ,...._ . •. • . 

,,· 



CODIGO REGISTRAL UNICO: 08168000951400 

URBANA: PARCELA ORl . SOLAR situado en el t érmino municipal de Vilanova i l a 
Geltrú, en el sector Masi a d' en Barreres , de forma aproximadament e poligonal 
irregular, calle de la Cerámica, numero uno, Rambla Torre de l ' Onclet, numero 
ocho y diez, y Avenida Coll d' en Ferran, numero t rece. LINDA: por el Noreste,_ 
en l i nea de 43,45 metros, con la Avenida del Coll d'en Ferran; por el Este, en 
linea de 36, 15 metros , mas 20, 67 metros, con la parcela OR2, adjudicada al 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú , y PIVSAM; por el sureste, en linea 83, 43 
metros, con el carrer de la Ceramica; p or el Suroeste, en linea de 19,20 (:i 
metros , con l a F-004; y por el Noroeste, en linea de 30,57 metros, 5,48 metros, :·:¡ 
6024 metros y 7 ,47 metros, con el limite del sector, Rambla de l ' Onclet . ·'' 
EDIFICACIONES : CASA de labranza, de bajos y un piso, corrales, torre y demás 
dependencias , as i como un pozo para alwnbramiento de aguas subterráneas de 
treinta y cuatro metros de profundidad, con su noria de tubo y rosario movida 
con motor de explosión a gasolina, de 3 C.V .. SUPERFICIE ADJUDICADA: cuatro mil 
setecientos cincuenta metros cuadrados . EDIFICABILIDAD : La edificabilidad de la 
parcela ORl, situada a la subzona OR del Pla Parcial Masia d ' en Barreres I I es 
de 0,6800 metros cuadrados de techo/metro cuadrado de suelo. Esta parcela tiene 
una edificabilidad neta maxima de 0,68 m2 de techo por metro cuadrado de suelo, 
con un total de 3 . 230 ,00 metros cuadrados de techo . 

TITULARES REGISTRALES 

DURAN SOLER, ELISEO 37952393R 
100,000000% del usufructo con carácter privativo por titulo de adjudicación en 

·rep arcelacion. 

DURAN RAVENTOS , ANTONIO 77255459T 
100,000000% de la nuda propiedad con carácter privativo por títul o de 

adjudicación en reparcelacion . 

TITULO : En v i rtud de certificación librad a por l ' Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, el día 17 de Octubre de 2012 . 
Inscripción: 1ª Tomo : 2 . 645 Libro : 1 . 551 Folio : 29 FINCANº : 62438 Fecha : 5 
de Noviembre de 2012 . 

fil.: CARGAS VIGENTES DE LA FINCA 

- SEGÚN NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN/ANOTACIÓN 1 , AL TOMO 2. 645, LIBRO 
1.551, FOLIO 29 CON FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
Nota por el plazo de CINCO años , al margen de la inscripción 1ª de Reparcel., 
por la revisión de la autol i quidación del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados . 

- CONSTITUIDA EN EL TOMO 2645, LIBRO 1551, FOLIO 29 , INSCRIPCIÓN l ª DE FECHA 5 
DE NOVIEMBRE DE 2012. 
Nota al margen de la inscripción 1 ª, 
girar en su día por la extinción del 

de Reparcelaci ón, por la liquidación a 
usufructo de Don Eliseo Duran Soler . 

TERCERO: Ha sido cancel ada por caducidad la cuota de liquidación por gastos de 
urbanización en méritos de repa:rcel ación que resulta de la i nscripción 1ª de l a 
finca 60987, la obligación de conservación por el plazo de cinco años que 
resulta de dicha inscripción y dos n otas de afección de la misma fi·nca, y la 
obligación de conservación por el plazo de tres años que resulta de la 
inscripción 1ª de la finca 62438 . 

Art. 225 di 
Art. 335 d 
Art. 77 del 
será e/ úni 
Art. 31.3 d 
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CERTIFICACIÓN ~lll~ lll llll lllllllllll i1111111111 
C14A13187842 

Lo que an t ecede e stá con f orme con l os a sientos rel a c i onados y no e x i sti endo 
pre senta d o en e l libro Diario, n i ngún t í t u l o que e n cualquier fo rma modifique o 
a ltere lo antes consi gnado , f. mo la p rese n te certificación de dominio y 
cargas , e xte ndida en dos ho j a s e pape l t imbrad o del Co l egio d e Registradores 
números C14A13187841 y Cl 4Al3187 Vilanov a i l a Geltrú , a veintitrés de 
febrero de dos mi l diecis i e te . 

~,· 

Ley B/1989, ~,~cel. 1 1 ,-117 1 9. B.0.E 28-11-1989 
Ho n o rario'S - IVA y I RPF ' si es e l · c aso, i nc luido - : 
Declarado 
Números Ar ancel : 1 , 3, 4 
Base Minuta : Según minuta 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de d a t os de caracter p e rsona l 
15/ 1 999 d e 1 3 de d iciembre , el titular d e los d atos, p o r s í o po r su ma ndatario 
o r epresentante , ha prestado s u consentimiento i nequívoco, y queda informa d o de 
l o s ·· sig1,1j;~ntes e x tr,emq;s : 1 . ,--: pe la _,i;n corp.p r él,:.Ci ó n d e s u s dat os a l os siguientes 
f.icher¡,;s·~ob j eto d e i 't r á±,amiérit d a utorüat iza(::io t a ) "Reg i st r o d e l a Propiedad", de 

.,} . '~.... - ~· ·. ?:~.. ~- . =-=·-:' -~- ·-: .·. ;.:. . 
que ·: e s < respqnsabl~ este Re'gistro def la,c>:)?ropiedad. · .El uso y fin d el trat amiento 

· 'e s 'é L ;,previsto pd~~ la ~ l e g i sl.aci ón v ige'rité : \ " El Regi~tro de la Propi edad t i ene 
E_or . ohj ,~~<a , l a ins~cripción Q. anotaC'i ó n de .f:os ' é\s:tds~; y contratos relativos al 
dominio ·y demás d e r e chos r eales sob re bienes i nmuebles " - art . 1 d e l a Ley 
Hipot e c aria- ; " Los tí tul os de dominio o de otros d erech o s r eales s ob re b i enes 
i nmuebles , que n o e sté n d ebid ame n te inscritos o a not a dos e n e l Re gist r o de la 
Prop iedad, no p e rjudican a tercero" - art . 32 de la Ley Hipotecaria- ; " El 
Re gistr o de la Propied a d ser á público para l os q u e tengan interés con ocido e n 
averiguar el estado de los bie n es inmuebles o d e r echos r eal e s anotados o 
i nscritos " - art . 607 del Código Civil- ; " Los Regist r os se r án pub l icas para 
quién tenga interés con ocido e n averigu ar e l estado de l os b i enes inmueb les o 
de r ech os rea l es i nsc r i t os " . , -á'.f t . 221 d e " la Ley Hipotec<:iria- ';· b ) !' f3CRI :fF'LOTI " 

. - Base de d atos Qentral :p..e "' I ndices ··. Registrales/Fich'.~ro Lo Gali za.cior de 
Titulari dades Inscr:i;tas...'.. ,, s iéndÓ respons'able del . fich ero y] de l : tratamie.ptó'. este 

. •. ,·. • "> . .,. ' , .;, •. . ~ -~. . . 

Regis t ro , y c uyo errcargasto \;?el tratami~nto · y · repre::;entan te 'es e¡L ,CQ'~egio de 
Regist radores . El u sq : y , fln '< oel'~, tra tamiento es pefjll.Íti r é l estab leciíñiento O.e 
sist emas de in formació n por vía t e l e má t ica , " para fac i litar l a p ubl icidad 
fo rma l, por con s ulta d e l índice g e ne r a l informatizado ... siempre que e xista 
interés en el peticiona r io ". - art . 398 . c . 2 d el Reglamento Hipotecario- . . 2 .- De 
que l o s Re g i s t ros de la Prop i e dad están obliga dos a s umini stra r a l a Dirección 
Ge neral del Cat a s t ro l os s igui e n tes dat os : " l a identidad de l os t i tula r es o 
adquire n tes d e los c i tad os b i enes i nmuebl e s o d e rech os , n úmero de 
i dentificación fisc a l y s u domi c i lio ; los d a t os de l oca lizacion d e l i nffiue b l e , 
e l núme r o de f i n ca r egi stral y l a r efep: nc;i,,a. cata stral q u e con ste en e l 
d Ócumento ' autori zado o, en su c aso , la fio ~p'C{ttf:lción p o r l o s oto.!!;g a i;it es 'd~ 
d Íqha ref~rencia ." - Ley 13/1996 , de 30 d e &Dic .]. einb~e y art . 2 .,; 1 Orde n 4e 23 d e 
F~~~ero ' d~ 1 99$ - . 3 .. - De lo establecido p o J'.i , el .' Apart ado Sex to d .«e la .;rnst;rúcc.i(ón 
dé i a DGRN, d~pendiente de l Minister io de 'b'usticid'~; de 17 - 2-199 8 , ~Vf lci'; que se 
e §peci fic~ q u·e · " La s soli c itudes de p ub l ié'idad fo r ma l q uedará n art h i vad as, d e 
forma que s i empre se pueda conoc er l a p e rson a del solicita nte , s u domic ilio y 
docume n to n acional de iden t idad o número de iden t i ficaci ón fiscal d u rante un 
p e r iodo de tres a ños ". 4 . - De que l a po l í tica d e privaci d a d de l os Re g i str o d e 
l a Pr op ied a d l e as e g u r a e l ejercic i o d e l os d e r echos de acces o, r ecti f i c ación , 
c a n cela ción, inf ormaci<;m de valor aci ones y opos i c i on , en l os t é rminos 
estable c idos e n l a l egislaci ó n vige n t e , pudi endo u t il i zar p ara e llo e l me d i o d e 
c omuni c ación que h abitualmente util ice con es t e Re gistro , y de que e l mi s mo h a 

Art.~ 22g de la Ley Hipo\~barla: La,/tpt¡[fad,ii'Sfi!vame}-f cte los bi~nes inmueble~ 6 pete9h,~~'(fl~Í~ sólo podrán acreditarse en perjuicio de tercero éif certificación<q~/ Registro. 
Art. 335 del Reglamento' Hipotecario:. Los 'A~'glstrador~s de la.P(opiedad son los único~rfunajqnwios que tienen facultad de certificar lo que resulte de los libros -cf~l,R.eg¡~tro. 
Art. 77 del Reglamento del Reglstió'.Mercantil: Lá faéúltad de certificar de los asief}to~ defR.egistro con-esponderá exclusivamente a Jos Registradores Mercatitfles ... :' La certlficaqlón 
será el único medio de acreditar fehacientemenie.e l contenido de los asientos del Registro. 
Art. 31.3 de la Ordenanza del Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles: Los derechos y garantías inscritas sólo podrán acreditarse en perjuicio de tercero mediante certificación. 


