
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 4 de maig de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent
al municipi de Vilanova i la Geltrú.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 14 de març de 2017, va adoptar, entre altres,
l'acord següent:

 

Exp.: 2016/62132/B

Modificació puntual del Pla general d'ordenació, a l'àmbit de la Unitat d'actuació 15, al terme municipal de
Vilanova i la Geltrú

 

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, a l'àmbit de la Unitat d'actuació
15, 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 de Vilanova i la Geltrú.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar 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 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, 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:
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Barcelona, 4 de maig de 2017

 

M. Teresa Manté Prats

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació, a l'àmbit de la Unitat d'actuació 15,
de Vilanova i la Geltrú

 

(Vegeu la imatge al final del document)

NNUU_cat.pdf
 

 

(17.124.017)
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NORMES URBANÍSTIQUES 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A L’ÀMBIT DE LA 
UNITAT D’ACTUACIÓ 15, DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

article 1.  Àmbit i objecte de la Modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de 
la UA 15, carrer de Santa Magdalena 

1. Àmbit: 
La present Modificació puntual ss situa a l’extrem nord-est del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, entre el nucli urbà d’aquesta població i el nucli de les Roquetes, del terme municipal de 
Sant Pere de Ribes. 

L'àmbit de la present Modificació coincideix pràcticament amb la UA-15 delimitada pel PGO de 
Vilanova i la Geltrú amb l'excepció del costat nord del polígon, el qual s'amplia per incloure la 
totalitat de les parcel·les afectades per l'ampliació de la secció del carrer del Raval de Santa 
Magdalena (veure plànol i.05 Planejament vigent). 

Per tant, inclou la totalitat de les parcel·les i/o solars ocupats per habitatges de tipologia entre 
mitgeres, que, seguint la morfologia urbana de creixement suburbà al llarg del Raval de Santa 
Magdalena, es van consolidar durant la primera meitat del segle XX. 

2. Objecte: 
Els objectius i criteris de la proposta de modificació estan dirigits a resoldre les següents 
problemàtiques a l’àmbit de referència: 

- Ajustar la delimitació del polígon de la UA-15 “Carrer de Santa Magdalena” a la realitat 
física actual d’aquest. 

- Afavorir la gestió de la UA-15 amb l'objectiu que es desenvolupi per tal d’obrir el “Raval de 
Santa Magdalena”, tot garantint tant la viabilitat tècnica com econòmica del polígon. 

- Establir una nova ordenació volumètrica de l'edificació que, sent coherent amb el model 
establert pel PGO de Vilanova, tingui en compte la complexitat d'edificacions i usos 
preexistents a l’illa en la qual s'insereix. 

Per aconseguir aquests objectius, la modificació puntual consisteix fonamentalment en: 

- Ajustar la delimitació de la UA-15 “Carrer de Santa Magdalena” de manera coherent 
amb la realitat física existent per tal d’assegurar la cessió de la superfície destinada al 
sistema viari (CLAU A). Es proposa introduir uns petits ajustos en la delimitació a la part 
nord de la UA-15 per incloure la totalitat de la “finca 1”, doncs el planejament vigent 
deixa fora una part d'aquesta, que inclou sòl que s'ha de cedir per a serveis viaris. 

- Exclusió de la totalitat de la part de les finques 9 i 10 incloses dintre la UA-15, i de la part 
de edificació de la finca 8 (segons plànol d'estructura de la propietat) i que es 
corresponen amb diferents comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, 
per tal de afavorir i simplificar la gestió del polígon. 

- També es pretén poder mantenir l'edificació existent dedicada a aparcament privat, 
així com també la part inclosa de l’edifici del Raval de Santa Magdalena núm. 4 (finca 
9) corresponent a la planta baixa i terrassa sobre la qual s'obren finestres del propi 
edifici. 

- Concreció d’una nova ordenació de la volumetria de l'edificació que, sent coherent 
amb el model establert pel PGO de Vilanova i la estructura urbana dels voltants, 
materialitzi l'aprofitament urbanístic que el planejament actual vigent atorga i millori 
l’accés a l’interior d’illa. 

article 2.  Contingut de la Modificació puntual 

La present Modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú està integrada pels següents 
documents: 

- MEMÒRIA INFORMATIVA 
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- MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
- NORMATIVA 
- ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
- SISTEMA D’ACTUACIÓ I PLA D’ETAPES 
- AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
- JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL 
- PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
- PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

article 3.  Interpretació de les Normes urbanístiques 

Les presents Normes urbanístiques, juntament amb els plànols d’ordenació, constitueixen el cos 
normatiu específic de la present modificació. En allò no previst per aquestes Normes s’estarà a 
les determinacions que estableix la normativa d'aplicació de rang superior i/o sectorial, i en 
particular: 

 Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl 
(publicat al BOE de 26 de juny de 2008). 

 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 Pla territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovat definitivament el 21 d'abril del 2010. 

 Pla d’ordenació urbanística de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme el 25 de Juliol de 2001, i publicat al DOGC el 02/08/2001(actualitzat pel 
document refós de 16 de març de 2005, que incorpora les modificacions puntuals i correcció 
d’errades i publicat al DOGC el 27/07/2005). 

article 4.  Vigència 

La vigència d’aquesta Modificació puntual s’inicia el mateix dia de la publicació de l’acord de 
la seva aprovació definitiva i de les seves normes reguladores al DOGC i mantindrà la seva 
vigència mentre no es produeixi la seva modificació o revisió. 

article 5.  Modificació del plànol 7F de la sèrie C del PGO 

Es modifica parcialment el plànol 7F de la sèrie C de Reglamentació detallada dels sòls urbà i 
urbanitzable a l’àmbit delimitat per la present Modificació puntual, en els quals regirà en aquest 
àmbit el plànol d'ordenació O.01 ZONIFICACIÓ, de la present Modificació. 

article 6.  Modificació del punt 4 de l’art. 169 bis Unitats d’actuació de les Normes urbanístiques 
del PGO de Vilanova i la Geltrú. 

Es modifica la fila 15 corresponent a la UA15 de la fitxa-resum dels aprofitaments privats, cessions 
mínimes i gestió necessària per a les unitats d’actuació, del punt 4 de l’art. 169 bis. Unitats 
d’actuació del capítol 10è de les Normes urbanístiques; el qual queda com segueix: 
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Nª APROFITAMENT 
PRIVAT 

CESSIONS MÍNIMES GESTIÓ NECESSÀRIA 

 [..........] [..........] [..........] 

 
 

15 

 

 

2,35m²sostre/m²sòl 

Vial segons plànol d'ordenació O.01 
Zonificació de la Modificació 

puntual del PGO de Vilanova i la 
Geltrú a l’àmbit de la UA 15 

“Carrer de Santa Magdalena” 

 

Projecte de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica i 
Projecte d’obres de d’urbanització 

 [..........] [..........] [..........] 

article 7.  Creació d’un nou art. 169 bis(2) a les Normes urbanístiques del PGO de Vilanova i la 
Geltrú. 

Es crea un nou article 169 bis(2) el qual queda com segueix:  

Article 169 bis(2). PAU 15 “Carrer de Santa Magdalena” 

1. Àmbit: 

Comprèn les parcel·les i/o solars ocupats per habitatges de tipologia entre mitgeres, que, 
seguint la morfologia urbana de creixement suburbà al llarg del Raval de Santa Magdalena, 
es van consolidar durant la primera meitat del segle XX, amb una superfície total de 
1.120,50 m². 

2. Objectius: 

- Ampliar la secció fins als 30 m de l'únic tram del carrer del Raval de Santa Magdalena que 
encara manca. 

- Concreció d’una nova ordenació de la volumetria de l'edificació que sigui coherent amb la 
estructura urbana dels voltants, regularitzi la alineació i la corona edificable en aquest tram 
de la illa de referència. 

3. Condicions del PAU 15: 

El polígon es regirà per les determinacions dels plànols d’ordenació O.1, O.2 i O.3 de la 
Modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de UA 15, segons el següent 
quadre resum: 

 

clau  SUPERFÍCIE  SOSTRE MÀXIM EDIF. NETA 

        PAU 15 "Carrer de Santa Magdalena"  1.120,50 m²s  100,00%   2.633,18 m²st  2,35 m²st/m²s  

        SISTEMES  486,30 m²s  43,40%     
Viari A  486,30 m²s  43,40%     

       ZONES  634,20 m²s  56,60%   2.633,18 m²st  2,35 m²st/m²s  

Zona de l'eixample 4  634,20 m²s  56,60%   2.633,18 m²st  2,35 m²st/m²s  

 

4. Cessions i condicions de gestió i execució del polígon: 

- Ajustos i precisió de límits: Els límits del polígon, així com de les zones i sistemes es podran 
precisar a través dels corresponents documents del Projecte de reparcel·lació i/o Projecte 
d’urbanització, sempre i quan siguin degudament justificades i no suposin modificacions 
superiors al 3 % respecte de la superfície establerta al punt anterior. 

Aquests ajustos en cap cas podran suposar un increment de l'aprofitament urbanístic, ni 
una disminució de la superfície dels sistemes de sòl públic. 
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- Cessió obligatòria del sòl destinat a sistemes. 

- Aquest polígon no està sotmès a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del polígon, 
no entenent-se com a actuacions de transformació urbana, segons disposició addicional 
segona DL 1/2010, modificat per l’art. 81 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 

- Sistema de gestió del polígon: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

5. Condicions d’urbanització: 

- El sistema viari haurà d'urbanitzar-se amb els mateixos criteris i acabaments que la resta del 
carrer del Raval de Santa Magdalena. 
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