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Disposicions

EDICTE

de 18 d’abril de 2011, 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 27 de gener 
de 2011, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2010/043059/B
Modiicació puntual del Pla general d’ordenació urbana a l’àmbit del sector 3.2 
de Santa Maria de Cubelles, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú

Vista la proposta de la Ponència Tècnica 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 l’àmbit del sector 3.2 de Santa Maria de Cubelles, de Vilanova i la Geltrú, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
tal com indica l’article 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—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 des de l’endemà de la notificació o la 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 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 se-
güent 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.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 
9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

M. TERESA MANTÉ PRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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ANNEX

Normes urbanístiques de la Modiicació puntual del Pla general d’ordenació urbana a l’àmbit del sector 
3.2 de Santa Maria de Cubelles, de Vilanova i la Geltrú

1

NORMATIVA URBANÍSTICA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A 
L’ÀMBIT DEL SECTOR 3.2 DE SANTA MARIA DE CUBELLES, DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 

Subzona de desenvolupament residencial. Intensitat 5 (clau 14e). 
(es grafia en vermell els paràgrafs modificats respecte de la normativa vigent al Pla general) 

Article 198. Estàndards de sistemes
1. Els Plans parcials que necessàriament han d'ordenar aquests sectors amb caràcter previ 

a la seva urbanització i edificació hauran de reservar espais per als sistemes d'acord 

amb les determinacions de les fitxes de l’annex 2, i com a mínim, els estàndards mínims 

següents aplicables a l'àrea de referència: 

- Vials i estacionament públic: 20%. 

- Altres sistemes: determinacions gràfiques del Pla, acomplint els mínims previstos en 

l'art. 25 de la RTL. 

2. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, inferiors a les 

previstes, el sobrant es destinarà a incrementar la dotació d’espais lliures i/o 

equipaments públics. 

3. Si de les determinacions del present Pla, més les necessitats intrínseques del sector, 

se’n dedueix un excés de vialitat i aparcament públic, serà exigible la cessió de la totalitat 

dels terrenys destinats a aquest ús, però l’exigència d’urbanització per part dels 

promotors privats es limitarà al percentatge del 20% respecte de la superfície total del 

sector. 

4. L'ocupació, per l'edificació pròpia de les dotacions, del sòl destinat a aquestes finalitats 

no pot ser superior al trenta per cent de la superfície del sòl destinat a usos privats i 

l'alçada de les construccions serà com a màxim de planta baixa més un pis. 

5. El mínim de sòl destinat a sistemes serà el 35% de la superfície bruta del sector. 

Article 199. Edificabilitat i densitat màxima
1. L'índex d'edificabilitat bruta zonal es fixa en 0,25 m2 de sostre/m2 de sòl.

2. S'estableix un índex net complementari de 0,05 m2 sostre/m2 sòl amb destí a usos 

recreatius, sòciocultural, assistencials i en edifici independent.

3. La densitat bruta màxima d’habitatges serà de 15 hab/ha. En el Sector 3.2 (Santa Maria 

de Cubelles) la densitat bruta es podrà augmentar fins a 21 habitatges/ha exclusivament 

si l’increment resultant es destina a incrementar el nombre mínim d'habitatges de 

protecció pública establert per la legislació urbanística vigent a Catalunya. 
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Article 200. Tipus d'ordenació

Per al desenvolupament de l'edificació el tipus d'ordenació adoptat és el d'edificació aïllada. 

Article 201. Condicions específiques d'ús

Els usos dels sectors 2.9. (l’Aragai polígon 3) i 3.2. (Santa Maria de Cubelles), seran els 

previstos en l’article 181, excepte: 

a)  Habitatge plurifamiliar. En el Sector 3.2 (Santa Maria de Cubelles) es permet l’habitatge 

plurifamiliar en els habitatges de protecció pública. 

b)  Hoteler, comercial mitjà, recreatiu, industrial categoria 2a i estacions de servei són 

també usos prohibits. 

Article 202. Condicions d'edificació

1. Les condicions d'edificació per als sectors 2.9 i 3.2 es regiran per les condicions 

següents: 

a) La parcel·la mínima es fixa en 400 m2 i permetrà la inscripció d'un cercle de 15 metres 

de diàmetre. 

b) L'ocupació màxima es fixa en el 30% de la superfície edificable per a usos privats. 

 En el Sector 3.2 (Santa Maria de Cubelles) es permetrà una ocupació del 60% en el cas 

d'habitatges agrupats o d'habitatges plurifamiliars. 

c) L'alçada màxima de l'edificació es fixa en 9,15 metres, corresponents a planta baixa i 

dues plantes pis. 

d) L'alçada lliure mínima entre plantes pis es fixa en 2,50 metres. L'alçada lliure mínima de 

la planta baixa serà de 2,50 m si es destina a vivenda o vestíbul, de 3,30 m si es destina 

a ús comercial i de 2,20 m si es destina a garatge. 

e) Les separacions de l'edificació a les partions del sòl privat edificable seran, com a mínim, 

de 4 metres. En els fronts a via pública aquesta separació serà, com a mínim, de 8 

metres. En el Sector 3.2 (Santa Maria de Cubelles) la separació serà de 4 metres en tots 

els fronts si els habitatges són agrupats o de protecció pública. Es permetrà l’alineació a 

carrer de les plantes baixes d’ús comercial. 

f) S'admet l'ocupació fins a un 5% més amb edificis auxiliars, que en cap cas no podran 

superar l'alçada de 3,30 metres. 

g) S'admeten l'agrupació de parcel·les entre 4 i 8 unitats d’habitatge, en règim de 

plurifamiliar o unifamiliar agrupada, en les condicions següents: 

- El sostre màxim resultant de l'agrupació d’habitatges serà de 1.100 m2 per unitat 

d'edificació. 

- La parcel·la resultant de l'agrupació d’habitatges serà de 2.500 m2 com a màxim, 

admetent-se un habitatge per cada 400 m² de solar. 

- La parcel·la resultant de l'agrupació d’habitatges s'inscriurà com a indivisible en el 

Registre de la Propietat. 

En el Sector 3.2 (Santa Maria de Cubelles) la densitat neta màxima serà d’1 habitatge 

per cada 120 m2 de superfície de parcel·la. 
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En el Sector 3.2 (Santa Maria de Cubelles) els habitatges plurifamiliars sotmesos a algun 

tipus de protecció es permetran amb les limitacions següents: 

- El sostre residencial màxim per parcel·la serà de 1.500 m2. 

- El nombre màxim d’habitatges per parcel·la serà de 16 habitatges. 

Fitxa urbanística núm. 3.2 

La fitxa urbanística següent substitueix l’establerta per l’annex 2 - Fitxes dels Sectors en sòl 

urbanitzable de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la 

Geltrú.
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DENOMINACIÓ:   STA. MARIA DE 
CUBELLES

SUPERFÍCIE:8,22 ha IDENTIF:    3.2 CLAU: 14e 

SÒL URBANITZABLE FIGURA PPO 

ÀMBIT: 
Sud-est del sòl urbà de Santa Maria de Cubelles. 

OBJECTIUS: 
1. Completar la urbanització de Santa Maria de Cubelles, proporcionant-li una millor 

entrega amb el SNU. 
2. Garantir les connexions urbanes a través del torrent de Santa Maria.
3. En la redacció del corresponent Pla parcial urbanístic, sobretot pel que fa a les propostes 

d’ordenació dels sistemes d’espais lliures i equipaments, s’haurà tenir en compte la 
globalitat de l’àmbit de la urbanització de Sta. Ma. de Cubelles.

CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: 
- Índex d’edificabilitat bruta:                                   0,25 m2/m2 
- Índex d’edificabilitat bruta complementària:       0,05 m2/m2

El Pla parcial determinarà una edificabilitat complementària de caràcter obligatori 
per als usos 5 i 6 de 0,02 m2st/m2 com a mínim.

- Densitat bruta màxima:                                           15 hab/ha
La densitat bruta es podrà augmentar fins a 21 habitatges/ha exclusivament si 
l’increment resultant es destina a incrementar el nombre mínim d’habitatges 
protegits establert per la legislació urbanística vigent a Catalunya.

- Cessions mínimes:  20% Vialitat 
  14% Espais lliures 
    6% Equipaments  

en total 40%. Als plànols de les sèries B i C hi figura 
la posició indicativa de les cessions. 

- Tipus d’ordenació aïllada obligatòria.
CONDICIONS D’ÚS: 

- Ús predominant: 1 (habitatge)
- Usos compatibles: tots excepte 3,6b,7,15c a F, 16,19,20,21
- Altres condicions d’ús: Habitatge plurifamiliar exclusivament per habitatges 

sotmesos a algun tipus de protecció.
CONDICIONS DE GESTIÓ:

- Sistema : Compensació
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