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Assumpte:  Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a la finca mas Ricart 
de  Vilanova i la Geltrú.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió d’11 de febrer de 2016, ha 
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent :

L’expedient  de  modificació  puntual  del  Pla  general  d'ordenació  urbana  a  la  finca  mas 
Ricart, de Vilanova i la Geltrú, ha estat promogut i tramès per l’Ajuntament.

En data 22 de juliol de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar la 
suspensió de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general d'ordenació 
urbana  a  la  finca  Mas  Ricart,  fins  la  presentació  d’un  text  refós  que  incorporés  les 
prescripcions següents:

1.1 Cal limitar l’àmbit objecte de la present modificació a la parcel·la cadastral on es troben  
les tres naus ramaderes, i mantenir per a les altres dues parcel·les la qualificació de “zona 
de sòl de valor agrícola”, clau 18.

1.2  Cal  limitar  normativament  l’ús  d’aparcament  d’autocaravanes i  caravanes a  l’àmbit  
ocupat per les tres naus ramaderes, i evitar noves edificacions.

1.3 Pel que fa a la nova clau 18a, cal restringir els usos admesos a aquells previstos per a  
la  clau  18  afegint  únicament  el  residencial  mòbil  en  la  modalitat  d’aparcament  
d’autocaravanes, caravanes i remolcs, mitjançant la formulació d’un pla especial urbanístic.

1.4 Cal completar la memòria i normativa del document justificant l’adopció d’unes mesures 
i actuacions de millora ambiental i paisatgística concretes que posteriorment haurà de tenir  
en compte el corresponent Pla especial urbanístic. Aquestes mesures haurien d’incloure,  
com a mínim, el tractament cromàtic de les façanes amb colors terrossos, i la plantació de  
filtres  vegetals  en  tot  el  seu  perímetre  per  esmorteir  l’impacte  de  les  construccions  
existents i millorar la seva integració paisatgística respecte l’entorn.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 21 de gener de 2016, ha tramès el Text refós 
de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a la finca Mas Ricart, verificat 
pel Ple de la Corporació en data 21 de desembre de 2015. El present Text refós dóna 
compliment a l’acord de la CTUB de data 22 de juliol de 2015, de la manera següent:
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Prescripció 1.1
El Text refós redueix l’àmbit d’actuació, passant de la superfície de 12,24 ha prevista al 
document  aprovat  provisionalment  a  una  superfície  de  3,92  ha  i,  per  tant,  únicament 
proposa la nova qualificació de “zona de sòl de valor agrícola compatible amb l’aparcament 
d’autocaravanes, caravanes i remolcs” (clau 18a) per a la parcel·la cadastral de 39.210 m2 
on es troben implantades les tres naus ramaderes. Les altres dues parcel·les mantenen la 
qualificació vigent de “zona de sòl de valor agrícola” (clau 18).

Prescripció 1.2
Es constata que a l’article 259 de la normativa urbanística s’ha introduït la precisió que per 
a la zona 18a l’ús residencial mòbil únicament s’admet a les edificacions existents. Així 
mateix,  a  l’article  267-bis  que  regula  pròpiament  la  nova  zona,  s’especifica  que  l’ús 
d’aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs, s’haurà d’implantar a les edificacions 
existents. 

Per tant, queda garantit  que l’aparcament de caravanes proposat no es podrà estendre 
més enllà de l’espai que ocupen les actuals edificacions, i se suprimeix la possibilitat de 
noves construccions per a la implantació d’aquest ús.

Prescripció 1.3
S’ha suprimit en el Text refós la proposta d’introduir els usos recreatiu i esportiu a l’aire 
lliure, tant a la regulació genèrica dels usos de l’article 33, com a la regulació específica 
d’usos de la nova zona 18a que consta a l’article 259. 
Els referits usos s’admeten en altres zones del sòl no urbanitzable del municipi i, tal com es 
va assenyalar a l’acord de la CTUB, la seva introducció en l’àmbit proposat comportaria 
una transformació del sòl de caràcter agrícola que cal evitar amb l’objecte de preservar les 
característiques actuals dels terrenys. 

Així, per a la nova zona, clau 18a, es restringeixen els usos admesos a aquells previstos 
per  a  la  clau  18  afegint  únicament  el  residencial  mòbil  en  la  modalitat  d’aparcament 
d’autocaravanes, caravanes i remolcs, mitjançant la formulació d’un Pla especial urbanístic.

Prescripció 1.4
Pel que fa a la necessitat de completar el document amb la referència a unes mesures i 
actuacions de millora ambiental i paisatgística concretes que posteriorment haurà de tenir 
en compte el corresponent Pla especial urbanístic, en el Text refós s’afegeix l’apartat 3.6 
de la memòria, el qual estableix que el futur Pla especial urbanístic haurà de concretar la 
formació d’una tanca perimetral mitjançant un tipus de filtre vegetal, el tractament cromàtic 
de les façanes de les naus existents i el tipus de retolacions i senyalitzacions. 

Al respecte, cal tenir en compte que per aplicació directa de l’article 59 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme el futur Pla especial urbanístic haurà de concretar aquestes mesures de 
millora ambiental i paisatgística.

Per tant, examinat el document presentat, es constata que el Text refós de la modificació 
puntual del Pla general d'ordenació urbana a la finca Mas Ricart, de Vilanova i la Geltrú, 
dóna compliment a les prescripcions de l’acord de la CTUB de data 22 de juliol de 2015.
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Fonaments de dret
Vist el 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,  i  el  seu  Reglament,  aprovat  pel  Decret 
305/2006, de 18 de juliol.

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

-1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a la 
finca mas Ricart, de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

-2 Publicar aquest acord 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.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des 
de  l’endemà  de  la  seva  notificació  o  publicació  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol 
altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres 
administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

La secretària de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona

Maria Teresa Manté i Prats
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