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1. ENCAIX TERRITORIAL

L’objectiu d’aquest primer capítol és 
situar Vilanova i la Geltrú dins del seu 
marc territorial, la comarca del Garraf, 
atès que comparteix amb altres municipis 
d’aquest àmbit força trets comuns. Això 
permet destacar aspectes fonamentals 
de la seva confi guració geogràfi ca, o 
entendre les seves característiques.

El municipi de Vilanova i la Geltrú es 
troba a la part sud de la comarca del 
Garraf o Marina del Penedès, sent a més 
la capital de la mateixa. La comarca té 
una superfície de 185,11 km² i agrupa un 
total de 6 municipis amb una població 
total de 149.103 habitants (IDESCAT 2019). 
Destaca precisament el municipi de 
Vilanova i la Geltrú amb 66.274 habitants 
(IDESCAT 2018), i una densitat de 1.949,8 
hab/km².

La comarca del Garraf representa el 
0,58% de l’extensió de Catalunya i l’1,96% 

de la seva població, sent la segona de 
menor extensió de Catalunya, després 
del Barcelonès (entre els 145,8 km² del 
Barcelonès, el 0,45% del territori de 
Catalunya i els 262,8 km² de la Pla de 
l’Estany, el 0,82%).

El massís del Garraf és el fragment 
més meridional de la Serralada Litoral 
Catalana, que separa, al  Nord la 
depressió prelitoral i al Sud, les planes 
litorals. Això deixa les grans planes 
productives catalanes com el Vallès 
(potent sector industrial) i el Penedès 
(producció vinícola) a l’interior i 
comunicades amb la costa gràcies 
a les fractures produïdes pels rius Foix, 
Llobregat, Besòs i Tordera en el seu camí 
vers al mar.

És precisament l’erosió dels rius que 
fracturen les Serralades Costaneres 
Catalanes, el que produirà tant els 
accessos al mar, com les planes litorals 

Eixos productius del 
litoral Català
Font: Elaboració 
pròpia
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on s’assenten els nuclis costaners, 
sent fàcilment visibles els eixos que 
comuniquen directament les grans planes 
interiors amb els ports comercials: Camp 
de Tarragona i Port de Tarragona; Plana 
del Penedès i Port de Vilanova i la Geltrú 
i Plana del Vallès i Port de Barcelona. Tres 
eixos productius independents, amb el 
port de Vilanova i la Geltrú pràcticament 
situat a mig camí entre Tarragona i 
Barcelona.

Ens situem en un territori costaner 
accidentat i muntanyós, que durant les 
últimes dècades ha vist com els seus plans 
litorals s’han anat ocupant d’edifi cació 
i on ja només existeixen pocs punts on la 
vegetació arribi a tocar el mar. Aquests 
corredors responen a dues lògiques 
diferents: una associada a l’aigua (els rius, 
rieres i torrents), respectats en base al seu 
cabal i que disposen d’una fauna i fl ora 
especifi ca; i altres, corredors biològics, 
espais naturals productius, que ja sigui per 
l’orografi a del terreny, o per ser territoris 
agrícoles que han aconseguit salvar-
se del desenvolupament urbanístic han 
mantingut la seva relació directa amb el 
mar. Si ens fi xem en l’àrea de Tarragona, 
ens trobem amb l’entorn del riu Gaià al Baix 

Camp i a Barcelona al delta del Llobregat 
i el parc agrari. Amb dos sumen terrenys 
agraris i cabals de rius. No obstant això, 
en el cas de Vilanova i la Geltrú, aquests 
no depenen dels torrents existents, ans 
que trobem dos espais naturals de gran 
interès a banda i banda del nucli principal. 
Aquests són el Racó de Santa Llúcia i la 
Serra dels Paranys que connecten la costa 
amb el Parc del Garraf.

Pel que fa al medi físic, la comarca del 
Garraf es troba protegida pel massís 
que porta el mateix nom, i mostra dues 
zones clarament diferenciades, massís i 
plana. La primera té un relleu abrupte, 
de naturalesa calcària, on les seves 
característiques roques li donen un color 
blanquinós entre la natura. L’altra és la 
plana costanera, creada a partir de 
substrats calcaris, llims i còdols, amb la 
particularitat d’estar partida en dos per 
la Serra dels Paranys. Aquesta estructura 
fa que pràcticament tota la comarca 
es trobi inclosa a la conca hidrogràfi ca 
de les rieres de Garraf, a excepció del 
municipi de Cubelles, que en situar-se 
en el punt d’infl exió entre les planes i el 
riu Foix, compta dins del seu terme amb 
les conques hidrogràfi ques de la Riera 

Situació del front 
litoral
Font: Elaboració 
pròpia
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Límits

Vilanova i la
Geltrú

Comarque del
Garraf

L’enclau territorial 
de VNG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de les 
dades del CNIG

de Garraf, conca del Foix i conca de les 
rieres de Calafell-Torredembarra.

Al massís del Garraf la vegetació 
característica és la màquia litoral, el 
margalló i la palmera de petita alçada 
(uns 4 metres de màxim). No obstant 
això, en la plana, molt més antropitzada, 
veiem en la seva part alta pins i vinyes, 
però principalment podríem parlar de 
territoris d’hortes a les vores urbanes, en 
situació de regressió, on destacaven 
la vinya a més de conreus de cereal, 
garrofer i hortes. Sense oblidar les pinedes 
de pi blanc de la Serra dels Paranys.
La comarca del Garraf té gran part del 
seu territori protegit com a espai d’interès 

natural (inclòs a la Xarxa Natura 2000), 
comptant amb el massís del Garraf (on 
s’inclou la Serra dels Paranys), la riera del 
Foix i tot el front de les Costes del Garraf.
La Plana del Garraf queda completament 
envoltada pel massís del Garraf i la costa. 
A l’Est limita amb les serres de la Costa i 
de les Pruelles, pertanyent a la Serra dels 
Gegants, i més al Nord-est, a l’altura 
de Sant Pere de Ribes, amb la serra de 
Saladella. Al Nord contínua el massís del 
Garraf, amb muntanyes coronades per 
la Roca del Bisbe (272 m), el Puig del 
Moro (284 m), el Montgròs (358 m) i Font 
d’en Bonet (266 m), tancant-se a l’Oest 
amb la Serra de Bonaire a l’altura del pic 
de la Talaia. Aquesta contínua suaument 
fi ns a la costa al Racó de Santa Llúcia, 

confi gurant la conca del Foix que fa de 
límit Oest de la plana.

Els assentaments es troben principalment 
localitzats dins de la plana del Garraf, una 
conca d’erosió, és a dir, una depressió 
excavada per l’acció erosiva dels cursos 
fl uvials del Foix, riera de Ribes i diversos 
torrents (de la Piera, de la Pastera, 
d’en Parellada, de Sant Joan, de Santa 
Maria...), que travessen la plana. Aquesta 
s’estén des de Sant Pere de Ribes fi ns al 
riu Foix, aproximadament 10 km de llarg 
per 4 km d’ample. Els nuclis més antics de 
la plana es troben localitzats a les zones 
de pendents inferiors al 6% (Vilanova 
i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, 
Cubelles ...).

La xarxa de comunicacions (ferroviària 
i viària) està pautada per la Serralada 
Costanera i la Depressió Prelitoral, i 
provoca una doble mobilitat paral·lela 
costa-interior. L’Autopista del Mediterrani 
(AP-7) abandona la costa a l’alçada del 
Massís de Bonastre, travessant des de la 
Depressió prelitoral a l’interior i l’Autopista 
de Pau Casals, o Corredor Català de la 
Mediterrània (C-32). Es tracta de dos 
eixos direccionals que gràcies als talls 
que provoquen els camins de l’aigua 
cap al mar, creen els eixos transversals 
de Vilafranca del Penedès-Vilanova i la 
Geltrú, o, més enllà, Martorell-Cornellà del 
Llobregat o Terrassa-Sabadell-Badalona.
Aquesta dualitat produïda per la 
Serralada Litoral funciona de la mateixa 
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manera pel que fa a les vies fèrries. Dins la 
plana es compta amb el servei de trens 
regionals i rodalies, amb les estacions de 
Cubelles, Vilanova i la Geltrú i Sitges, a les 
quals paren les línies de rodalies R2 i R2S 
i la línia Barcelona-Aeroport-Vilanova-
Picamoixons, a més de ser parades 
d’exprés regional i en el cas de Vilanova, 
també compta amb aturada del Talgo 
que discorre pel corredor mediterrani.
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2. LA CONSTRUCCIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ

2.1. LA DELIMITACIÓ DEL TERME 
MUNICIPAL

Acotem en aquest capítol l’àmbit 
d’observació, i ens referim estrictament 
al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
Pretenem reconèixer les característiques 
geogràfi ques del nucli, les claus de la 
seva confi guració, del seu paisatge. 
El plànol de terres i aigües o camins de 
terra i aigua, com ens estimem més 
anomenar-lo, ens ofereix sempre claus 
per entendre com són avui els nostres 
territoris, i com s’ha arribat fi ns aquí. 
Mirar enrere es molt important, dons qui 
oblida el seu passat, malmet el seu futur. 
Per això fi xant-nos en els camins de terra 
i aigua, en la forma com s’agrupen les 
construccions, en els trets originaris del 
nucli, podem reconèixer millor perquè 
té una determinada confi guració avui, 
i aprendre lliçons del seu passat per 
projectar el seu futur. No pretenem tornar 
a fer la historia del nucli i del territori de 
Vilanova i la Geltrú, molt menys quan es 
disposa d’estudis de tan alta qualitat, 
rigor i interès, com els realitzats per Juli 
Esteban, Lluís Gené, Albert Mallofré, 
Pere Marsé, Casimir Martí, Oriol Pi de 
Cabanyes o Albert Virella.

La nostra intenció es molt més modesta. 
Pretenem senzillament, tot dibuixant, 
una i altra vegada esquemes del nucli 
i el territori al llarg del temps, descobrir 
els trets que li confereixen identitat a un 
i a l’altre, doncs confi em profundament, 
que en la identitat del territori esta la 
seva alternativa, i que només coneixent 

la seva gènesi, el seu codi genètic, com 
acostumem a dir, podem fonamentar 
amb rigor el seu projecte de futur. 
Per poder emprar un mateix límit 
de Vilanova i la Geltrú a tota la 
documentació gràfi ca del POUM, 
hem comparat diferents fonts (Institut 
Cartogràfi c i Geològic de Catalunya 
(ICGC); cadastre; Mapa Urbanístic de 
Catalunya (MUC) i el mapa aportat per 
l’Ajuntament a escala 1:1.000.

La base del ICGC és la corresponent 
a la capa de geo-informació Base 
Municipal a escala 1: 5.000. Fa referència 
a l’organització territorial de Catalunya 
en municipis, comarques, vegueries i 
províncies. És una base geogràfi ca que 
recull el traçat de les línies de terme dels 
municipis d’acord a la normativa legal 
vigent (darrera actualització 01/01/19). 
En aquesta, Vilanova i la Geltrú te 
una superfície de 3404,30 hectàrees, 
en tant que el límit del MUC arriba a 
3.404,65 hectàrees; el cadastre suposa 
3.402,82 hectàrees i el mapa aportat per 
l’ajuntament di 3.409,12 hectàrees. Cal 
dir que no són diferències signifi catives.

Tot i així s’observen algunes discrepàncies 
en tot el recorregut del límit del terme 
municipal. En les zones no urbanitzades 
aquestes variacions depenen en general 
de si aquest límit s’adapta al parcel·lari o 
a accidents geogràfi cs (rieres, torrents...).
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Pel que fa a les zones urbanitzades, 
podem veure diferències a l’entorn de 
Roquetes del Garraf. El ICGC encara no 
diferencia el nucli consolidat; el cadastre 
fa una primera adaptació al nucli de 
Roquetes, però no inclou el sector del 
Solicrup, i el MUC i l’Ajuntament inclouen 
el sector en desenvolupament.
Una segona discordança és la que 
es produeix a la urbanització de Torre 
Veguer, en el seu límit amb Sant Pere de 
Ribes. En el cas de les línies de terme del 
cadastre i del MUC, la divisió la fa per 
meitat del carrer, i en el cas del ICGC i el 
plànol 1: 1.000 de l’Ajuntament, aquesta 
divisió es produeix en la mitgera de l’illa 
que confronta amb Sant Pere de Ribes.
També es produeixen discrepàncies 

al Nord del municipi, al límit amb 
Canyellas i aquestes varien segons la 
consideració que s’ha pres del sector 
en desenvolupament de Can Ferrer de 
Llacunalba. Al seu torn, també trobem 
diferències en relació al terme de 
Cubelles que afecten parcel·les situades 
al Corral d’en Tort, on si ens fi xem, són 
molt clares entre el limiti que ens ofereix 
el Cadastre i l’ICGC, amb el MUC i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Un cop valorades totes aquestes 
discrepàncies, prenem con a límit més 
precís, el propi de la cartografi a de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
d’escala 1:1.000 amb sistema de 
referencia ETRS89 UTM 31N.

Límits municipals

Terme de
l'Ajuntament
1:1.000

Terme del
Cadastre

Terme de l'ICGC
1:5.000

Terme del MUC

Discrepàncies en 
els límits del terme 
municipal. 
De esquerra a dreta 
i de dalt a avall 
Roquetes del Garraf, 
Torre del Veguer, 
Can Ferrer de 
Llacunalba i Corral 
d’en Tort.
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
MUC, ICGC, CNIG, 
Cadastre i plànol del 
ajuntament de VNG



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
La construcció de Vilanova i La Geltrú

9

Hipsometria terme 
municipal de 
Vilanova i la Geltrú.
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
LIDAR 2 del CNIG, 
ICGC i plànol del 
ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

2.2. ENCAIX GEOGRÀFIC

El terme municipal de Vilanova i la Geltrú 
limita al Nord amb Canyelles i amb 
Castellet i la Gornal; a l’Est amb Sant 
Pere de Ribes, a l’Oest amb Cubelles i al 
Sud amb el Mar Mediterrani. Considerant 
el límit de terme municipal a escala 
1:1.000 de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, la seva superfície és de 34,09 km² 
i segons el padró de 2018 (IDESCAT), té 
una població de 66.274 habitants i una 
densitat de 1.949,8 hab/ km².

El municipi esta travessat de Est a Oest per 
el ramal sud del Corredor del Mediterrani, 
una autopista de peatge que discorre 
paral·lela a la costa catalana, des de 
Barcelona fi ns al Vendrell. Connectada a 
aquesta via ens trobem que al Nord del 
municipi neix l’antiga via de comunicació 
amb Vilafranca del Penedès (C-15z), 
que travessa el massís del Garraf, eix 
de connexió actualitzat pels túnels que 
foraden el massís amb l’autovia C-15 que 
uneix Vilanova i la Geltrú amb Manresa 
en l’eix Garraf-Anoia. D’altra banda, 
al contrari que l’eix viari que travessa 
per l’interior del municipi, l’eix ferroviari 
travessa d’Est a Oest molt a prop de la 
costa.
La altitud mitjana del municipi és de 85 
metres (LIDAR del CNIG). A grans trets 
podem parlar doncs, d’un territori amb 
un fort contrast entre les més de dues 

terceres parts planes, per la forta pendent 
de la zona del massís. Si analitzem les 
pendents del municipi veiem com el nucli 
principal s’assenta sobre un pendent 
inferior al 6% i que el 44% del total del 
municipi es troba en pendents inferiors al 
6%. A més, solament a la zona del massís 
del Garraf, trobem pendents superiors al 
30%, les quals representen només un 12% 
de la suma total del sòl del municipi.
La vila de Vilanova i la Geltrú es troba 
situada a les cotes més baixes del terme 
municipal (dels 2 a uns 30 metres sobre 
el nivell del mar), al centre de la plana 
de Vilanova, amb el nucli principal al mig 
dels dos torrents, el de Sant Joan i el de 
la Pastera, i connectat amb el port i el 
mar. El punt més alt del municipi (uns 340 
metres segons el MDS obtingut a partir 
del LIDAR del CNIG), esta al Nord, en el 
camí d’ascens al Turó dels tres Partions, 
una muntanya de 435 metres, que es 
troba entre els municipis de Castellet i la 
Gornal, Olèrdola i Canyelles.

Si partim des de Vilanova a peu cap 
al Turó dels Tres Partions, tenim l’opció 
d’anar pel camí de la serra de Bonaire, 
on trobarem 3 espais ja reconeguts 
dins del terme municipal, la Talaia (183 
metres), Balcó de Vilanova (195 metres) 
i Mas d’Artís (185 metres).

RANGS
ALTIMÈTRICS
(m)

< 25

25 - 50

50 - 100

100 -150

150 - 200

200 - 250

250 - 300

300 - 400

> 400
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Aquestes localitzacions es poden 
reconèixer des del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú i viceversa. Però en 
el cas del Mas d’Artís, la seva relació és 
directa amb el port i centre del nucli de 
Vilanova i la Geltrú; no així ho és en els 
casos el Balcó de Vilanova i la Talaia, 
espais que es poden reconèixer des de 
pràcticament tot el municipi i gran part 
de la plana.
És una explendida visual, que comprèn 
tant el nucli de Vilanova i la Geltrú, 
Cubelles, i Sitges, així com el pic del 
Montgròs, però no Sant Pere de Ribes, en 
trobar-se en una petita depressió, després 
del turó dels cocons. Quant a la Serra 
dels Paranys, tant la serra com el nucli de 
Roquetes del Garraf són distingibles a la 
perfecció, a més del Turó de l’Avenc o el 

Esq: Plànol d’ombres 
a partir de l’mds 
– LIDAR 2 (model 
digital de terreny)
Dre: Plànol d’ombres 
a partir de l’mde 
– LIDAR 2 (model 
digital d’elevacions)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
LIDAR 2 del CNIG

Plànol de visibilitats. 
Visuals des del Mas 
de l’Artís, Balcó de 
VNG i La Talaia
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
LIDAR 2 del CNIG, 
ICGC i plànol del 
ajuntament de VNG

Puis de Rodat.
Si ens fi xem en les diferències de 
percepció visual entre els dos punts, la 
principal seria que en el cas de la visual 
des del Balcó de Vilanova i degut al 
Punt del Mitjotes, la major part de l’àrea 
industrial de Vilanova queda amagada 
darrere d’aquest, mentre que, en el cas 
de la Talaia, s’obté una visual molt més 
completa del municipi.
Totes les rieres i torrents de la plana 
pertanyen a la conca de rieres del Garraf, 
però les més rellevants en el municipi són 
els torrents de la Pastera, d’en Parellada, 
d’en Frederic, de la Piera i de Sant Joan.
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Recreació de la 
Vila de Darró. 
© Diputació de 
Barcelona. 
Dibuix: JSA, amb 
dades d’ALM i JFM, 
arxiu SPAL

2.3. ORIGEN I EVOLUCIÓ URBANA 
DEL MUNICIPI

La presència humana al municipi de 
Vilanova i la Geltrú és ben antiga, així 
com en tota la regió del Garraf. Els 
vestigis trobats ens remunten al període 
paleolític mitjà. A la comarca s’han 
trobat restes que daten comunitats dels 
anys 3.500 i 2.000 a.C. Coneguts són els 
enterraments del tipus sepulcres de fossa 
de la Masia Nova i casa dels germans 
Magrinyà, Solicurp i l’antiga fàbrica de 
gas de Josep Ferrer i Vidal.

Amb onze assentaments localitzats a la 
comarca, el poble iber dels Cessetans 
deixa una forta empremta en el territori. 
Exemple d’això són els assentaments de 
la Geltrú, el de torre d’Enveja i el més 
important, el de Darró/Adarró, situat al 
peu del Turó de Sant Gervasi .
No obstant això, la localització dels nuclis 
actuals no es correspon amb la situació 
històrica dels antics assentaments, ans 
més aviat al procés de repoblació de 
“la terra de ningú” del Penedès, primera 
frontera cristiana-musulmana després de 
la invasió sarraïna del segle VIII, situació 
que es manté fi ns ben avançat el segle 
X.
És a partir d’aquest moment, quan es 
desenvolupen les dues viles medievals 
que donen origen urbà i nom al municipi, 
la Geltrú i Vilanova de Cubelles.
El nucli urbà més antic és el de la Geltrú, 

que neix en els voltants del Castell, situat 
al damunt d’un petit turonet a la banda 
del Torrent de la Pastera, límit amb el 
terme de Cubelles. Es tracta d’una ciutat 
emmurallada que a fi nals del segle XV 
ocupava uns 9 km². 
En aquell temps la plana de Vilanova 
és trobava dividida en dos pels senyors 
del castell de Ribes, al qual pertanyien el 
castell de La Geltrú i el terme de Cubelles. 
És just al camí entre La Geltrú i Cubelles, 
on al voltant de l’església situada a la 
vora del camí, l’església de Sant Antoni 
Abat, creixerà el nucli de Vilanova.
Les primeres edifi cacions es col·loquen 
en línia amb el carrer que uneix 
Barcelona amb Tarragona (actual carrer 
Major), i a mida que el nucli va creixent 
s’incorporaren els carrers del Mig i el de 
l’Església.

Així com el nucli de La Geltrú està datat 
al segle X, els primers escrits sobre el 
assentament de Vilanova de Cubelles 
són de 1232, i del 27 de juliol de l’any 
1274 la carta de fundació jurídica del rei 
Jaume I el Conqueridor, que la consolida 
com vila nova, que depèn jurídicament 
del poder reial, i per tant no és ni de 
domini senyorial, ni episcopal. És un 
règim jurídic que deixa entreveure una 
de les raons del creixement d’aquesta 
vila, sobretot per la població vinguda del 
nucli proper de la Geltrú.
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Vilanova i la Geltrú 1767. Interpretació elaborada a partir 
dels plànols històrics de l’Institut Cartogràfi c i Geològic 
de Catalunya. “Copia del plano del término del castillo 
de Cubellas y termino de la Geltrú comprendidas las 
poblaciones de Cubellas, de Villanueva y de la Geltrú” 
(1767) i “Plano de la villa de Villanueva y Geltrú ó sea su 
segundo recinto en el año 1500” (1900).

Municipi de VNG 
al 1767. Evolució 
històrica.
Font: Elaboració 
pròpia
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“Plano de la villa 
de Villanueva y 
Geltrú ó sea su 
segundo recinto 
en el año 1500.” © 
Institut Cartogràfi c 
i Geològic de 
Catalunya

Aquests dos nuclis, que amb el transcurs 
de diferents esdeveniments formarien 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 
1768, dirigides per un mateix batlle reial 
i pel veguer de Vilafranca del Penedès, 
continuen en aquells moments amb una 
estructura agrària, molt relacionada amb 
la explotació de vins i aiguardents. No 
obstant això, dos fets claus marquen la 
seva transformació en port comercial del 
Penedès. Un és l’obertura de la carretera 
cap a la Vilafranca del Penedès, l’any 
1759 i sobretot el decret de Carles III de 
lliure comerç amb Amèrica de totes les 
terres de la seva corona.
Es tracta d’una liberalització que permet 
iniciar un intens comerç marítim amb 
Amèrica, centrat sobretot en el vi i els 
aiguardents, però també en les teles, 
on a més dels productes d’importació 
de les colònies (sucre, cafè, cacau, 
etc.), s’introdueixen un conjunt de noves 
idees i formes de vida, les dels indians. La 

ciutat creix de forma ordenada i regular, 
enllaçant les dues ciutats medievals. Un 
teixit que Julio Esteban Noguera1  suposa 
inspirat en els traçats de les ciutats 
colonials americanes.
Tots aquests canvis propicien l’obertura 
de la primera fabrica de caràcter 
industrial2  de Vilanova i la Geltrú, situada 
en el barri de mar. Es tracta d’una 
combinació entre el model industrial i 
artesanal, dedicada al pintat d’indians, 
teles blanques que arribaven de les 
terres americanes. S’obre en l’últim terç 
del segle XVIII, per a acabar tancant en 
1785, molt possiblement per culpa de les 
guerres amb Gran Bretanya.

1 ESTEBAN NOGUERA, Julio (1976) “Los ensanches menores 
en la región de Barcelona II” monografías del Laboratorio 
de Urbanismo. Pág. 46

2 Fabrica es crearia gràcies a la societat en comandita 
dels francesos Larrard i Sutllivan. Font: TUBAU, Albert; 
PARÉS, Àngels i PRATS, Carles. (1999) “Història”. Descobrim 

Vilanova i la Geltrú.
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Vilanova i la Geltrú 1914. Interpretació elaborada a partir 
dels plànols històrics de l’Institut Cartogràfi c i Geològic de 
Catalunya. “Plano industrial y comercial de Villanueva 
y Geltrú, por J. Calvet y Boix” (1882); “Plano general de 
Villanueva y Geltrú: lineas de prolongación y proyecto 
del Puerto, por J. Salvany i D.F. Ibern” (1876) i el “Mapa 
planimètric de Vilanova i la Geltrú por el Instituto 
Geográfi co y Estadístico (Espanya)” (1914)

Municipi de VNG 
al 1914. Evolució 
històrica.
Font: Elaboració 
pròpia
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“Plano industrial 
y comercial de 
Villanueva y Geltrú / 
por J. Calvet y Boix.” 
1882. 
Segon plànol 
del projecte de 
l’eixample de la 
ciutat, on ja s’inclou 
la zonifi cació 
per a la indústria 
del ferrocarril© 
Institut Cartogràfi c 
i Geològic de 
Catalunya

Durant el segle XIX es manté l’expansió 
de la ciutat gràcies a un procés gradual 
de canvi del model productiu, de 
l’agricultura al comerç marítim i a la 
indústria. És una època que sorgeix 
a partir de la producció i exportació 
de vins i aiguardents, activitat a partir 
de la qual es desplega a més una 
important indústria de boters per a 
la comercialització dels vins, i d’altra 
banda, una altre de manufactura de 
tèxtils, gràcies als capitals obtinguts pels 
homes que tornaven de “les Amèriques”.

Les indústries cotoneres s’instal·len a la 
ciutat a partir de 1833, i entre 1850 i 1861 
es triplica el seu potencial manufacturer, 
convertint-se en la tercera ciutat tèxtil de 
Catalunya. Vilanova es caracteritza per 
un procés progressiu d’industrialització 
durant tot el segle XIX, on s’aixequen 
fabriques com Gumà i Cia a la Rambla 
Roquer (1833); del Portal Amigò, 
Montcunill i Cia (1846); de Josep Ferrer 
Vidal (1848); Bresca Pi i Cia (1853); 
Santacona Sadurní i Cia (1854); Cal 
Xoriguer Puig (1855), Rafecas, Marqués 
i Cia (1855); Can Marqués Marqués i 
Hermanos (1878); Cal Ganeta Soteras i 
Cia (1880).
Tota aquesta industrialització comporta 
una transformació de l’estructura de 
poder social, de la noblesa i del clergat 

al creixement de la classe burgesa i el 
proletariat, situacions que modifi quen la 
trama urbana.

Altres fi tes històriques destacables són:
-1835. Les desamortitzacions, que afecten 
el convent dels Caputxins, que acaba 
sent derruït, obrint l’actual carrer dels 
Caputxins, la prolongació d’aquest, el 
carrer de Sant Sebastià i per descomptat 
la plaça de la Vila.
-1861. Arribada de l’aigua a la ciutat, 
gràcies als esforços de Cristòfol Raventós.
-1876, Presentació del projecte del 
“plànol general” per impuls de Gumà 
i Ferran, conegut com “l’eixample 
Gumà”, que va afavorir la connexió de 
la vila amb el barri de la marina.
-1877. Constitució de la Societat del 
ferrocarril de Valls a Vilanova i Barcelona.
-1879. Construcció de la carretera a 
Barcelona
-1881. Banc de Vilanova, vital per l’impuls 
per la creació del ferrocarril, i inauguració 
(el 29 de desembre) de la línia per la 
costa.
-1896. Projecte de clavegueram de 
l’enginyer Francesc Macià.



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

16

Els anys 1872 i 74, es produeix la primera 
iniciativa de Gumà, la prolongació i 
urbanització de les Rambles cap al mar, 
aconseguint unir el centre històric de la 
ciutat amb el nucli mariner que s’havia 
anat conformant. Aquestes rambles 
dibuixen una quadricula que s’havia 
anat establint al llarg del segle anterior. 
Destaca de les rambles proposades per 
Gumà, el perfecte assemblatge amb 
el teixit urbà existent. La consonància 
entre les directrius de les rambles i la 
quadrícula, amb els eixos principals de 
les mateixes amb una direccionalitat 
clara cap al mar, defi neix unes pautes 
clares de creixement i ordenació.
Les expectatives d’aquest pla aspiraven 
a respondre a un nou model de ciutat 
ordenada. De fet, com matisa Julio 
Esteban Noguera1 , en la presentació 
del projecte no s’utilitza la terminologia 
habitual de l’època (Eixample), ans que 
es presenta com a Pla General.
El projecte es basa en un rectangle 
perfectament regular, recolzat en la línia 

1  ESTEBAN NOGUERA, Julio (1976) “Los ensanches menores 
en la región de Barcelona II” monografías del Laboratorio 
de Urbanismo. Pág. 48

de costa, que inclou en el seu interior tot 
el teixit existent. Les directrius d’aquest 
rectangle, al seu torn coincideixen d’una 
banda amb la línia marítima i, d’altra, 
la seva perpendicular és precisament 
el Nord magnètic, que encaixa amb els 
eixos de la quadricula existent en el nucli 
vell.
La proposta no sembla ser una 
prolongació de la ciutat mitjançant un 
eixample regular. Més aviat vol absorbir 
la ciutat antiga en un pla de gran rigor 
geomètric, vol ser una oportunitat per a 
re-fundar i ordenar la ciutat.

Esq. “Plano 
geométrico de 
Villanueva y Geltrú 
con sus afueras de 
l’any 1865” 
Dre. detall. 
Font: Arxiu Comarcal 
del Garraf
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Vilanova i la Geltrú 1956. Interpretació elaborada a partir 
de les Ortofotos AMS (B) 1956-1957 “vol americà”. Font: 
Centro Nacional de Información Geográfi ca (CNIG)

Municipi de VNG 
al 1956. Evolució 
històrica.
Font: Elaboració 
pròpia
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d’executar-se, en part per les diferents 
crisis que afecten l’economia de la 
segona meitat del segle XIX2 , destaca 
del no realitzat:
-Les avingudes de 30 metres que 
delimiten tot el rectangle i que han de 
ser els eixos del nou teixit industrial de la 
ciutat.
-Un criteri clar d’homogeneïtzació dels 
serveis en l’àrea urbana, amb propostes 
de creació o ampliació de 4 places/
parcs.

Després d’un període de crisi en la 
indústria, diferents actuacions intenten 
pal·liar la desfeta econòmica del fi nal 
del segle XIX. No obstant això, l’inici del 
XX, no és una etapa tranquil·la per a la 
història en general. Es tracta d’un període 
convuls de canvis i guerres, entre la 
monarquia d’Alfons XIII, la guerra hispà-
estatunidenca, la del Rif, la dictadura de 
Primo de Ribera, la Segona República 
i fi nalment la Guerra Civil Espanyola. 
Tot això es produeix en un moment 
on la lluita de classes pren un caràcter 
protagonista, i sobretot a Barcelona, la 
Setmana Tràgica; i sense oblidar que 
la situació neutral d’Espanya durant 
la primera guerra mundial provoca 
una petita bombolla econòmica de 
recuperació.

Així i tot, entre aquesta agitada situació 
política, els esforços per la recuperació 
del municipi de Vilanova i la Geltrú són 
notables, amb fi tes com:
-1902. Assentament de l’empresa de 
cables Pirelli i Cia. 
-1905. S’inaugura el far de Sant Cristòfol.
-1918. Es comencen les obres de 
construcció del port en el moll del Llevant.
-Anys 20. Instal·lació dels tallers de RENFE.
-1929. Inauguració del pantà del Foix i de 
la xarxa de canals de reg, que ajuden 
2 Crisi industrial. Per la guerra de Secessió americana (1861-
1865); Crisi agrícola i comercial de la indústria vitícola, per 
la plaga de la fi l·loxera en Europea; Perduda del mercat 
americà (1898) per la perduda de les colònies americanes.

a la transformació agrícola de secà a 
regadiu després de la fi l·loxera.

Un conjunt de passos i lenta recuperació 
que queden interromputs per la Guerra 
Civil, i que no veu grans canvis fi ns a l’inici 
dels anys 50, amb l’etapa de l’apertura 
econòmica del franquisme amb els Plans 
d’Estabilització. 
Aquesta etapa de recuperació provoca 
que entre 1950 i 1975 la població es 
dupliqui, a causa de la forta demanda 
de mà d’obra a la indústria, passant de 
20.000 habitants en 1950 a 41.400 en 
1975, gràcies en part a la fi nalització del 
projecte del port comercial (1949-1954).

Es  produeix una transformació progressiva 
de la indústria del tèxtil al metall, amb 
empreses com a Fundacions Industrials, 
FISA (1946), Indústries Camacho (1949), 
Indústries del Mediterrani, IMSA (1959), 
Subministraments Agropecuaris, SAP o 
els tallers de la Companyia de ferrocarrils 
de Madrid a Saragossa i Alacant (MZA)… 
i posteriorment altres, com Contemar, 
Robbins, Polimar, etc. S’instal·len 
principalment en el mateix eix, primer 
al costat de l’estació del ferrocarril i 
després al llarg de la costa fi ns al fi nal de 
la plana, i de la carretera a Vilafranca 
del Penedès. 
Aquest creixement ocasiona un 
creixement de la ciutat sense 
planifi cació. Barris com el de Tacó o de 
Roquetes (en el terme municipal de Sant 
Pere de Ribes), sorgeixen de manera 
espontània i descontrolada durant els 
anys 50; un descontrol que no es frena 
fi ns a fi nals dels 50 i inicis dels 60, quan 
es construeixen els blocs de Sant Joan 
(1957) o els de l’arquebisbe Armanyà 
(1961).

És un creixement descontrolat, on no hem 
d’oblidar que fi ns al 1975, amb el retorn 
de la democràcia, pràcticament no es 
modifi ca en gairebé res la infraestructura 
bàsica del la vila.
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Vilanova i la Geltrú 2019. Interpretació elaborada a partir 
de l’ortofotoplà de màxima actualitat (2019). Font: Centro 
Nacional de Información Geográfi ca (CNIG)

Municipi de VNG 
al 2019. Evolució 
històrica.
Font: Elaboració 
pròpia
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als anys 70 de l’autopista C-31 (antiga 
A-19) per la plana, als 90 de l’autopista 
C-32 en la vora de la plana amb el massís 
del Garraf (on el pendent comença a 
ser superior al 20%) i posteriorment l’eix 
diagonal (2011) de la carretera C-15, 
entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca 
del Penedès i Igualada, més el tram 
de la C-37, entre Igualada i Manresa. 
Resulten vitals per a consolidar les grans 
àrees industrials de Vilanova i la Geltrú, 
desenvolupament que sumat a la 
introducció del sector serveis, provoca 
un creixement molt gran en el municipi 
amb la construcció d’urbanitzacions 
periurbanes d’habitatges unifamiliars, 
principalment de dos tipus: cases aïllades 
d’auto-construcció i habitatges adossats, 
gran part d’ells de segona residència.

2.4. LA FAÇANA MARÍTIMA 
DE VILANOVA: URBANISME I 
ACTIVITAT ECONÒMICA

Tot i que avui no resulta tan evident com 
temps enrere, Vilanova és, i sobre tot ha 
estat una vila pagesa i industrial, i només 
en segon terme “marinera”. Baix a mar, 
o si es vol, la façana marítima, ha estat 
des de sempre i fi ns ara un assentament 
segregat que tradicionalment ha lluitat 
amb les seves pròpies mans per sortir a la 
llum, per a tenir rellevància a nivell local 
i de vegades, molt més enllà. Aquesta 
idea s’ha de tenir com a punt de partida 
per a poder comprendre la situació 
actual.

Una mica d’història

La relació amb la mar de la Geltrú 
primer, i de Vilanova després, va ser la 
pròpia dels assentaments de la costa 
mediterrània, mantenint una certa 
distància, diem-ne “de seguretat”, amb 
la platja. Amb molt poques excepcions, 
els pobles es mantenien terra endins, allà 
on l’agricultura ja no es veia afectada 
pel salnitre i on la distancia a la platja i les 
muralles i donaven una certa seguretat 
front als freqüents atacs de corsaris i 
d’altres perills marítims. Altrament, calia 
emmurallar i defensar directament la 
costa, com succeïa a Sitges, a Tarragona 
o al notable castell de Tamarit (Altafulla), 
cosa que resultava molt cara. No deixa 

Plànol de Vilanova 
al s XVI, on 
s’aprecia que no hi 
han construccions 
remarcables a 
la costa, però si 
camins que arriben 
a les diferents 
platges que, 
pel que sembla, 
es reconeixen 
individualitzades a 
l’època. Destaca la 
importància que es 
dona al Torrent de la 
Pastera, avui cobert 
i desviat pel port.
Plànol de Vilanova i 
La Geltrú de 1751
Font: Arxiu de 
Simancas
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de ser curiós que en època romana 
existís un assentament a l’Adarró a tocar 
de la mar, aprofi tant sens dubte la Pax 
Romana, un període de segles en el 
que la pirateria va deixar el camí lliure al 
comerç.
El nom més antic que es coneix de 
l’assentament costaner és “Ça Llacuna”, 
relacionat sens dubte amb la llacuna 
de la Ramusa. Amb posterioritat però, el 
cadastre de l’any 1739 revela la presència 
a la platja de sis tallers de boters i d’alguna 
fassina1 , a un petit nucli a la platja que 
s’anomena Botigues de Mar2. 
L’aiguardent resultava més adequat 
pel comerç que el vi perquè ocupava 
menys volum i era mes valuós, i als segles 
XVII i XVIII arribava regularment des de 
Vilanova a molts ports peninsulars i fi ns 
i tot a Holanda3.  Avui encara resten el 
carrer dels Boters i el carrer Fassin. A 
ponent, com a molts d’altres indrets de la 
costa de Ponent, s’estenia un típic estany 
costaner, anomenat Estany de la Ramusa 
que va ser destruït amb la construcció de 
la factoria Pirelli a principis del segle XX.
En aquest magnífi c plànol d’època 
barroca s’observa com la ciutat no té una 
relació rellevant amb la platja propera, 

1 Destil·leria d’aiguardent

2 Denominació tradicional a la comarca pels assentaments 
costaners, com les ”Botigues de Sitges” (Port Ginesta) 

3 La història de la navegació vilanovina està molt ben 
exposada al llibre de Xavier Garcia “La vida marinera 
a Vilanova i la Geltrú”, si bé les nombroses referencies a 
llegendes urbanes, pròpies d’aquest tipus de publicacions 
exalten les virtuts locals, fa que no tota la informació 
aportada sigui realment d’utilitat. Com a exemple, la 
referència a l’aviador Ramon Franco. 

a penes un camí que indica “a San 
Cristóbal”. La situació es devia mantenir 
sense grans canvis fi ns al 1776, quan el rei 
Carles III va signar el Reglament de Lliure 
Comerç amb Amèrica, i sobre tot el 1786, 
quan l’almirall Barceló va aconseguir 
rendir Argel i acabar defi nitivament amb 
els atacs dels pirates. Això va produir un 
canvi substancial a la vida de les costes 
mediterrànies, que van veure com el 
comerç ressorgí amb gran força, i tal fou 
el cas de Vilanova on l’activitat la platja 
es va anar intensifi cant.
A la platja començà a créixer 
l’assentament de “Baix a mar”, on 
apareixen noves fasines i on s’assentaren 
a viure pescadors en cases que donaven 
directament a la sorra de la platja, 
convertida així, en espai de treball per 
varar i mantenir les barques de fusta, per 
reparar les xarxes i per a casi tot, una 
forma de vida que es mantingué fi ns a 
la construcció del port i cada cop més 
diluïda, fi ns a la fi  de la modernitat. 
Cap el 17934 , l’exportació de vins era ja 
molt important, basada en el vi negre 
de qualitat produït als turons de Ribes 
a la part de Cubelles i que s’exportava 
“sense alteracions a l’Amèrica del Nord 
espanyola, a Rússia i a d’altres llocs”, entre 
8.000 i 9.000 pipes5  a l’any, i unes 7.000 pipes 
d’aiguardent. Es diu també que ”Hi ha a 
Vilanova una fabrica d’indianes establerta 
fa uns anys pels Srs. Sullivan i companyia, 
en comandita dels senyors Delarrard i 
companyia de Barcelona; la qual ha 
devingut ben fl orent, i gaudeixen els seus 
estampats de la millor reputació, tenint en 
compte la bondat dels teixits de cotó i de Ili 
emprats, així com la solidesa dels colors i el 
bon gust i la varietat dels dibuixos .”
Fou el cas de la ja citada fàbrica Delarrard, 
de la que ens explica el notable erudit local 
Viliella, cap el 1986 “... Joan de Larrard 
fou el principal soci d’aquella empresa 
i les seves armes fi guraren a la porta de I 
‘edifi ci residencial que hi havia a I ‘antic 
camí dit de la Fascina fi ns fa cosa de vint 
anys, que es va perdre aquella vistosa 
pedra al derrocar I ‘edifi ci per a construir-hi 
uns blocs de pisos anodins. La major part 
dels materials necessaris per la fabrica 
d’indianes venien de I ‘estranger“.
La població que va aixecar aquests 

4 Totes les dades de 1793 provenen de la “Guide des 
Negocians” de Laurent Lipp 

5 1 pipa = 486,4 l 

Restes de la fassina 
de Cal Xixo el 1966, 
poc abans de la 
seva demolició.
Font: Vicenç 
Carbonell
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barris eren gent molt humil, treballadors 
de les fassines6  i boters, encara que 
amb seguretat, no els amos, car no hi ha 
constància de cases de qualitat. A l’igual 
que els comerciants i terratinents en el 
passat i que els empresaris industrials en 
el futur, la burgesia del XVIII i del XIX tenia 
la seva residència a la ciutat i en cap cas 
a Baix a Mar, motiu pel qual no hi havia 
edifi cis de qualitat al barri, altres que 
algun de caire industrial. 
Així, podem pensar en un barri format 
per una primera fi lera de cases molt 
humils de dues plantes, que creixeren en 
alçada amb el temps i amb l’increment 
de la població pescadora. 
En el Plano de la rada de Villanueva 
y Geltrú de 1865, es poden apreciar 
les edifi cacions del que anomenen 
“l’Arrabal de la Marina”.
A la imatge del anys 50’ s’aprecia 
perfectament l’estil de les construccions 
que, tot i guanyant algun pis en alçada, 
devien de ser força similars a les originals 
de fi nals del XVIII.
Les cases no devien de tenir gaire espai 
dedicat a magatzem, ni encara menys, 
a taller, car la vida dels pescadors es 
feia (fi ns no fa gaires anys) a la pròpia 
platja, veritable “espai públic” de 
l’assentament. Allà es treballava, es 
varaven les barques durant l’hivern i allà 
també es recosien les xarxes, es xerrava, 
jugaven els nens i amb el temps, fi ns i tot 
es seia a les terrasses d’uns primers bars 
improvisats, després fi ns i tot prestigiosos.

6 El terme fassina prové del llatí offĭcīna, ‘fàbrica’. Diversos 
documents indiquen “ofi cina per fer aiguardent” 

D’altra banda, l’emmagatzematge de 
les mercaderies es feia també sobre 
la sorra, i es conserven fotografi es de 
principi de segle que mostren gran 
quantitat de bótes amuntegades en 
espera de ser embarcades. S’observa 
el caràcter d’espai públic i productiu de 
la platja, que compta ja fi ns i tot amb 
algunes palmeres que li donen un inusitat 
caràcter urbà.
El 1848 es construí una important industria 
tèxtil anomenada popularment “la 
Fàbrica de Mar”, propietat de José 
Ferrer i Vidal, al fi nal del Camí Gran que, 
amb el temps, esdevindria la Rambla. 
Aquesta industria, enorme en proporció 
a l’edifi cat llavors, alterà profundament 
el caràcter de tot el sector i que atragué 
nova població. Una part d’aquesta 
es va assentar al carrer que porta el 
nom de la dona de l’industrial, Conxita 
Soler, que encara conserva un conjunt 
d’habitatges obrers en fi lera de gran 
interès morfològic, tot i que no gaudeixen 
de cap protecció i que de fet alberguen 
activitats i població.
De la fàbrica no en queden restes, car va 
ser enderrocada als anys 60, substituïda 
per uns blocs amb pati interior sense major 
interès. Per contra si que es conserven 
algunes cases obreres d’aquesta època 
tan al fi nal de la Rambla com a algun 
carrer adjacent, com el de les Barques.
La Revolució Industrial va tenir d’altres 
manifestacions característiques a 
l’assentament, en particular una primera 
escola anomenada “Escola Elemental de 
la Marina” el 1890, que s’instal·là al carrer 

Exterior de la 
taverna “El 
Rossegall”, 1956.
Font: Arxiu 
Comarcal del 
Garraf. (Fons Jordi 
Mas i Morando)
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després es va traslladar al local del Pòsit 
de Pescadors, l’actual Pòsit Vell, on es 
van conservar uns bancs d’obra fi ns fa 
uns anys7. Per la seva banda l’església, 
que els pescadors volien fos dedicada a 
Sant Pere, es va edifi car a partir del 1853 
als terrenys de l’antiga Sínia Xica d’En 
Marrugat cedits pel seu propietari. No va 
ser inaugurada fi ns el 1895, i això gràcies 
a generoses aportacions de vilanovins 
d’ultramar, molts dels quals, cal suposar, 
tenien lligams amb el barri.
El 1902, en un moment de crisis, arribà la 
primera multinacional a la Vila i ho feu 
també a Baix a Mar. La fàbrica de Pirelli 
es va instal·lar sobre l’estany dessecat, 
tot ocupant una gran extensió. Després 
de la Guerra Civil encara creixé mes, 
amb un pont que creuava la nova 
Rambla fi ns a una parcel·la de notables 
dimensions. Dedicada a la fabricació de 
cables, i també de matalassos i d’altres 
productes, es mantingué en activitat fi ns 
a l’any 2002.

El protagonisme social de la platja

Cal tenir present que, mentre hi han 
hagut veritables pescadors locals a la 
costa de Ponent, s’han referit sempre a 
les poblacions amb fl ota pesquera amb 
el terme “platges”, en contraposició al 
de “ports”, un concepte modern i que 
no sempre es relaciona amb la pesca. 
Però tot i en absència de qualsevol 
7 Informació recollida del blog de Blanca Giribet. 

El trajo de llevant al 
1917
Font “Els carrers de 
Vlanova” on fi gura 
com extreta de la 
col·lecció MG

infraestructura artifi cial, la pesca no 
era la única activitat de la platja, ja 
que el comerç marítim existia des de 
temps immemorial i no s’aturà en cap 
moment, com a moltes d’altres platges 
que comptaven amb vaixells armats 
per comerciants locals, en bona part 
dedicats a principis del segle XX, al tràfi c 
amb Amèrica, principalment amb Cuba.
De la importància de l’activitat dóna 
idea el fet que existissin cartes nàutiques 
pròpies per a la “Rada de Vilanova”, 
essent el terme geogràfi c “rada” ben 
poc específi c, indicant, a penes, un lloc 
on es pot fondejar prop de la costa amb 
seguretat sufi cient com per permetre 
amb bon temps la càrrega i descàrrega 
de mercaderies. Aquest tràfi c comercial 
va arribar a ser força intens, molt més que 
l’actual. En dóna testimoni la varietat 
de destinacions de vaixells de Vilanova 
un gran nombre de ports espanyols, 
europeus i colonials, mediterranis i també 
cantàbrics i atlàntics8. 
Aquesta bonança va empènyer sens 
dubta el creixement de l’assentament 
cap a ponent, on hi havia l’estany. Però 
aquest sembla haver tingut, ja de bon 
principi, un caràcter ben diferent. Les 
cases, algunes de les quals es conserven, 
eren més espaioses i, sobre tot, tenien 
un hort cap a la banda de terra, que 
d’aquesta manera quedava protegit 
del salnitre i del vent de marinada. 

8 Així per exemple: Puerto de Santander, abril de 1865. 
Se ha despachado la goleta “Activa”, de 128 tones, 
capitaneada por M. Soler, para Vilanova de Geltrú, 
con 1500 sacos de harina. Extret del diari “La abeja 
montañesa”. http://prensahistorica.mcu.es 
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Filera de cases 
obreres del Carrer 
Conxita Soler, que 
formen encara 
un conjunt prou 
harmònic i coherent 
malgrat l’abandó 
d’algunes d’elles 
i la manca de 
protecció.

Aquesta interessant barreja d’usos ha 
perdurat afortunadament fi ns els nostres 
dies i malgrat la transformació que va 
generar la construcció de la Pirelli el 1902 
(segona gran factoria del barri) i sobre 
tot, la seva recent desaparició per a ser 
transformada en zona residencial.
En tombar el segle XX, la pèrdua de les 
colònies del Carib, grans consumidores 
d’aiguardent i la generalització dels 
vapors i dels vaixells de casc metàl·lic, 
varen posar en risc la continuïtat del 
tràfi c, i les forces vives locals van proposar 
la creació d’un port. El projecte més 
antic és de 1876, inclòs al de l’Eixample 
Gumà, però les obres no s’iniciaren fi ns el 
1920, per ser abandonades als pocs anys 
quan a penes s’havien construït 80 m de 
l’espigó de Llevant.
Però mentre el port no arribava l’activitat 
a la platja anava en augment, tot 
barrejant càrregues per embarcar, un 
nombre creixent de barques de pesca i 
també de turistes. Les casetes de bany 
s’afegiren durant l’estiu a tan peculiar 
paisatge. L’últim element en aparèixer, 
que és potser el dominant avui, foren les 
terrasses de bars i restaurants.
Aquesta imatge capta perfectament el 
que era l’espai públic de vida i treball 
del Trajo de Llevant de la platja de 
Vilanova. En aquest moment, una part 
de la superfície esta ja pavimentada, 
el que dona un ambient més urbà, 
mentre que la part de sorra guarda tot 
l’ambient pesquer tradicional. L’aparició 
de terrasses i bars, propiciada pels canvis 
socials, era només qüestió de temps. Però 

res d’això existeix actualment, com no 
siguin les citades terrasses. Així, el sector 
tradicional Trajo de Garbí conforma avui 
en dia el tram urbà més interessant, des 
del punt de vista patrimonial, de tot Baix 
a Mar. Però el seu valor simbòlic s’ha vist 
molt afectat per l’exagerada amplada 
que ha pres la platja en les darreres 
dècades. L’amplada tradicional de la 
platja, uns 30 m, en el passat fou sufi cient 
com per a permetre sense problemes 
la convivència entre activitats ben 
diferents. El creixement del port i la 
desembocadura del veí torrent de 
Sant Joan varen propiciar una enorme 
acumulació de sorra, fi ns el punt que 
cap al 1970 ja havia perdut el caràcter 
de platja per convertir-se en parc, on fi ns 
i tot es va construir una piscina pública i 
algunes atraccions.
En la imatge de sota podem veure el 
Trajo de Garbí poc després de la Guerra 
Civil. En aquest sector la platja era més 
estreta i l’activitat pesquera més intensa, 
tot deixant un espai reduït per als turistes. 
Les cases d’aquest sector tenien i tenen 
més qualitat, car diverses pertanyien a 
patrons destacats de la confraria local.
La població local, turistes a part, era 
formada no solament per famílies 
pescadores, ans també per algunes 
famílies obreres industrials. Era un mon 
de gent humil, però com tota la gent 
de mar, orgullosa del seu destí. Encara 
es pot sentir a la gent gran relatar com 
els homes, quan pujaven a la Vila, es 
calçaven les humils espardenyes només 
travessar la via del ferrocarril per l’històric 
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Imatge aèria dels 
edifi cis del Trajo de 
Garbí en l’actualitat, 
on es pot veure 
la franja de patis 
tarsers que es 
manté, i que ara 
limiten amb un espai 
lliure als terrenys de 
l’antiga Pirelli

pas a nivell del carrer Llibertat9. Les 
relacions entre les gents de Baix a Mar i 
els pagesos rics, empresaris i comerciants 
de la Vila no foren sempre amigables, 
car hi existia un salt social important.
En la imatge de la dreta, dels anys 
30, s’observa el que era la “rada” 
de Vilanova, que no havia canviat 
substancialment des de que la fi  de la 
pirateria havia permès el creixement de 
l’assentament “ Baix a Mar”. S’aprecia 
perfectament la platja, molt més estreta 
que l’actual, i ocupada per un bon 
nombre de barques de pesca, xarxes i, 
tot i que no s’aprecia bé per la distància, 
encara per botes d’aiguardent i vi.
A primera fi la hi han les humils cases dels 
pescadors, amb el pòsit al mig, i més cap 
a garbí (esquerra) algunes de les “torres” 
d’estiueig de Ribes Roges. En segona línia 
la primera meitat del que després fou la 
gran factoria Pirelli, la fàbrica de Mar i 
l’església de la Immaculada Concepció.
La típica forma de colonització de les 
sínies, escampades enmig l’extensa 
horta, arriba fi ns gairebé el mar. Aquesta 
costa, orientada al SSE està protegida 
de la major part dels vents, excepte dels 
temporals de Llevant i les garbinades, 
essent aquest virtut, igual que succeí 
a Sitges, l’origen de la seva pujança 
marinera.

9 Un element urbà ben singular, ja que defi nia una veritable 
“frontera” i que, tot i el risc potencial que suposava, no 
va desaparèixer fi ns a entrada la dècada del 2000, en 
modernitzar-se la via. 

Dues colònies d’estiueig

L’estiueig burgés a la muntanya o a la 
vora del mar es un típic producte de la 
revolució industrial, tan característic com 
pugui ser-ho una xemeneia. A Vilanova 
certament hi arribaren les xemeneies molt 
abans que els estiuejants, tal vegada per 
la manca de ferrocarril, que es va fer 
esperar fi ns el 1882.
A partir d’aquesta data començaren a 
establir-se alguns estiuejants benestants, 
comprant, o be llogant,  cases 
“marineres”, i fi ns i tot masies, com la de 
Solicrup. A la veïna Sitges es va establir el 
1892, tot reformant una casa medieval, 
Rusiñol, amb el seu Cau Ferrat. La llegenda 
urbana diu que en realitat, Rusiñol es 
dirigia a Vilanova a la recerca d’un local 
per a albergar la seva col·lecció de 
ferros forjats10, però per algun motiu es va 
quedar a Sitges, per sempre. Aquest fet 
casual potser va tenir transcendència en 
el divergent esdevenir turístic d’ambdues 
poblacions rivals.

La colònia modernista, de Ribes 
Roges

Mentre que a Sitges va anant guanyant 
preponderància un turisme molt sofi sticat, 
interessat en qüestions artístiques, a 
Vilanova la burgesia local i barcelonina 
també va desenvolupar un estil de 

10 El primer Cau Ferrat havia estat al nº34 del carrer de 
Muntaner de Barcelona 
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vacances més convencional. La fi ta més 
important d’aquesta evolució fou el 1910, 
quan es posà en marxa un projecte original 
per la seva motivació. Anna Raventós de 
Saurí, presidenta de l’Empar de Santa 
Llúcia, entitat que acollia dones cegues, i 
Marcelina Jacas, propietària local, varen 
promoure en uns terrenys propers a la 
platja una urbanització de gran luxe, amb 
la idea de que els benefi cis hi anessin a 
l’Empar. La idea es va vendre com a 
“Ciutat Jardí”, malgrat que no segueix 
les directrius d’aquest moviment i que es 
tracta només d’una sèrie de parcel·les 
que permetien edifi cis exempts i en algun 
cas adossats, i jardins no gaire extensos.
Avui es conserven tots excepte l’ indicat 
amb el número 2 en el plànol que segueix, 
tots ells habitats, si bé la mida reduïda 

de quasi tots els jardins i els nombrosos 
edifi cis de fi ns a cinc plantes aixecats als 
voltants, han difuminat molt el seu pretès 
caràcter de ciutat jardí, excepte al carrer 
Marcel·lina Jacas.
És signifi catiu el fet que moltes 
publicacions actuals mantinguin la 
denominació de “Ciutat Jardí” per 
a aquest projecte, quan en realitat i 
com és ben sabut, aquest model va ser 
proposat per Howard com a reacció 
davant la precarietat de l’habitatge 
obrer tradicional i de la necessitat 
d’establir un nou concepte de ciutat, i 
òbviament no és aquest el cas, ja que 
això simplement vol crear una colònia, 
completament segregada dels altres 
nuclis i amb la proximitat d’una platja 
que llavors no s’utilitzava per a la pesca 

Postal dels anys 50’ 
Font: Postals 
Guilema
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com a motivació.
Sembla més probable que la qualifi cació 
de Ciutat Jardí vingués donada per 
estar de moda, en aquells moments, 
les teories de Howard i que es fes servir 
com a simple propaganda. Per contra, 
el caràcter plenament modernista dels 
edifi cis està clarament marcat per la 
moda de l’època, tot i que ja era al seu 
estadi fi nal. 
El Pla General d’Ordenació del 1981 ja 
va intentar protegir aquests habitatges 
amb la qualifi cació de Ribes Roges com 
a “zona de conservació de Ciutat Jardí”. 
El barri en conjunt, manté una densitat 
baixa o molt baixa, que contrasta 
amb d’altres sectors de la costa i que 
constitueix el seu principal atractiu.
Cal citar el cas de la fi nca número 5, 
“Villa Anita” i després “Villa Amparo”, 
obra del conegut arquitecte modernista 
Ramon Freixe i Mallofré, pel fet que va 
ser adquirida cap el 1950 pel propietari 
de la “Fonda Universo” de la carretera 
general, per tal de convertir-la en el 
petit “Hotel Universo” que, sembla ser, 

va conviure amb la fonda matriu durant 
un temps. Aquest fet es produí pocs anys 
després de l’aparició del primer gran 
establiment “hoteler” de la platja, la 
Residència Sindical, just a l’altre punta. 
Aquesta iniciativa és tal vegada la 
primera reacció local front al fenomen 
creixent del turisme de platja.
Sobre el solar original, i deixant a l’interior, 
integrada, l’antiga torre modernista, es 
va encarregar a l’arquitecte Pere Gaspar 
i Farreras la creació d’un hotel modern, 
de línies senzilles i elegants, que canvià el 
nom posteriorment a “Hotel César”, nom 
que com l’edifi ci, s’ha mantingut fi ns avui 
en mans de la mateixa família, un fet més 
que inusual a la costa.
Tot i que la torre que tenia al davant 
ha esta substituïda per un edifi ci de tres 
plantes, que ha trencat la lògica de 
l’antiga urbanització, l’hotel gaudeix 
d’un ambient peculiar, difícil de trobar 
a la costa de Ponent i que li ha valgut 
recentment la consideració d’un dels 10 
millors hotels de la costa11.

11 Diari britànic The Guardian. 

Torres modernistes 
a Ribes Roges, poc 
després de la seva 
inauguració en una 
fotografi a de Josep 
Maria de Triolà 
datada el 1909, 
tot i que diverses 
fonts citen 1910 
com a data de la 
primera pedra a la 
urbanització
Font: Arxiu CEC
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Postal d’època en 
la que es recalca la 
forta relació entre 
les torres i la platja, 
ocupada en aquest 
sector únicament 
pels estiuejants, que 
disposen de caseta 
de banys malgrat 
la proximitat de les 
cases.
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La colònia noucentista: Sant 
Cristóbal

Si bé, la colònia de Sant Cristóbal12  té 
un caràcter propi que la diferencia de la 
major part de la resta d’urbanitzacions 
costaneres, en realitat és més que això, 
és un cant als ideals del Modernisme, 
al gust per les línies clàssiques i 
“mediterrànies”, segons el seu parer. Per 
això els seus ideòlegs buscaren un clima 
més pròpiament mediterrani, marcat 
pel sol, que no era disponible en les 
quantitats adequades a les platges del 
Nord, a la que després es denominaria 
Costa Brava. 
12 El topònim Sant Cristófor no apareix enlloc fi ns als 
anys 90 del segle XX, motiu pel qual es manté el topònim 
original, invariable en castellà o català.

Els seus interessos vitals eren ben 
diferents dels modernistes que havien 
creat un grapat de colònies d’estiueig. 
Buscaren un racó a la vora del mar però 
completament aïllat de la vida marinera, 
car aquesta faceta popular no els 
interessava especialment. Buscaren un 
racó, per contra, elevat sobre la mar, que 
permetés vistes completament obertes, 
interminables, sobre la mar banyada per 
un sol pròpiament llatí. De fet, la pèrgola 
de la casa Lleó és l’espai més intensament 
classicista de la costa catalana, més fi ns i 
tot que l’amfi teatre de Tarragona. D’una 
casa de dimensions modestes amb 

“Hotel Universo”, 
avui “Hotel Cèsar”, 
cap a fi nals dels 50. 
Font: Hotel Cèsar

Imatge aèria de 
la Colònia Sant 
Cristòbal cap el 
1927, en el moment 
de màxim esplendor 
Font: desconeguda
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un jardí minimalista que acaba a una 
pèrgola de la que de vegades fi ns i tot 
han penjat parres, a mitja alçada sobre 
el mar, el sol meridional i les intenses olors 
de les aromàtiques locals, de la azalea 
a primavera, defi neixen una càrrega 
semiòtica de gran potència, una “glossa” 
a una societat desapareguda que va ser 
conscient de la seva pròpia força i que la 
va exercir sense complexes transformant 
un espai que, altrament, estaria avui 
ocupat per adossats oblidables.
A la voluntat classicista de propietaris 
i arquitectes cal afegir el fet que a 
l’època el turó estava completament 
desforestat, com s’aprecia a nombroses 
imatges. Avui la pineda ha guanyat 
un protagonisme que ha contribuït a 
desdibuixar el conjunt.

Aquesta colònia va viure uns anys de 
cert esplendor fi ns a la Guerra Civil, amb 
una intensa vida social, però més aviat 
interna, amb escassa, o nul·la relació 
amb la platja. De fet, tenien la seva 
pròpia platja, anomenada “dels Frares”, 
a la que s’accedia directament des de 
la darrera casa per una escala privada13.  
Aquesta mateixa casa disposava d’una 
pista de tennis, la primera de Vilanova, 
que encara es conserva.
Just acabada la Guerra Civil la prominent 
família Bertran14 va adquirir l’antiga masia 
fortifi cada de Solicrup, avui engolfada 
pel nucli de Les Roquetes, i la masia dels 

13 Avui estranyament anomenada “Molí de Mar”, des que 
va ser heretada pel departament de Treball, G.C.

14 Aquesta coneguda família tenia relació amb la vila, i 
encara són els propietaris d’ambdós llocs. 

L’extraordinari 
paisatge conformat 
pel jardí de la Casa 
Lleó, la farola i el 
mar vist des de 
el xalet veí en el 
moment del seu 
màxim esplendor. 
L’ideal noucentista 
que buscava línies 
clàssiques i fugia 
de tot excés, és 
perfectament 
perceptible

Imatge aèria de 
la Colònia de Sant 
Cistòfor en tot el 
seu esplendor 
(1932). Les cases 
proporcionalment 
molt petites 
respecte a unes 
parcel·les molt grans 
indiquen la clara 
voluntat elitista, 
com també el 
jardins classicistes, 
l’aïllament respecte 
a “Baix a mar” o 
la pista de tennis. 
Al fons destaca la 
magnifi ca franja 
de “sínies” que 
encara envoltaven 
els nuclis. L’espigó a 
penes si havia creat 
una minsa platgeta 
a llevant. 
Font: desconeguda 
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Els antics xalets 
burgesos 
reconvertits en 
residència sindical. 
En primer terme, 
el camp de tennis, 
ja en desús. Per 
contra, els jardins es 
mantenien tal com 
eren originalment 
fi ns fa ben poc 
temps. 
Font: desconeguda

L’ermita de 
Sant Cristòfol 
en l’actualitat. 
S’observa el mosaic 
del sant, en el lloc 
més visible des de 
l’exterior. El culte 
al sant en aquest 
lloc es remunta a 
temps molt antics, 
però curiosament 
el temple va ser 
carregat de nous 
signifi cats amb la 
creació de la nova 
urbanització i així 
ha seguit, integrat 
completament 
en un entorn aliè. 
Avui s’utilitza per a 
casaments de luxe. 
Font: Internet, no 
especifi cada

Colls, situada sobre un túnel a llevant de 
Sant Cristòfol. 
Totes dues foren transformades com 
a habitatge de vacances, tot i trobar-
se en un medi purament rural, força 
allunyades de la ciutat. La Masia dels 
Colls va ser convertida en un espai de 
luxe i rebatejada com a “Casa del Mar”, 
topònim que de fet va tenir tan èxit que 
avui caracteritza tota la contrada15 .
Poc més tard, el 1944, Eugeni d’Ors 
s’establí a l’ermita de Sant Cistòfor 
sense fer cap edifi cació nova, ans 
remodelant l’antiga casa del sagristà. 

15 De fet es denomina així una urbanització d’adossats 
que s’apropa al mar no gaire lluny del propi mas. En temps 
de la seva polèmica promoció, l’ajuntament afi rmava 
que “Roquetas es mereix un accés al mar”. Degut a les 
protestes i a la gestió de la promoció, tan sols es va dur a 
terme una part. 

D’Ors regressava a Catalunya després 
d’haver marxat el 1920 per discrepàncies 
polítiques i amenaces dels pistolers, i 
sembla que en principi visità l’ermita pel 
sant a qui estava dedicada, a qui ell 
mateix avia anomenat quaranta anys 
enrere, protector de les glosses. D’Ors va 
fer instal·lar a l’exterior16, al costat de la 
porta, un mosaic del Sant, per continuar 
una antiga tradició segons la qual era 
freqüent aquesta localització de la 
imatge per beneir els viatgers estalviant-
los de fer aturades a les esglésies. 
L’ermita es convertí en focus cultural 
amb la creació de la “Academia breve 
del faro de San Cristóbal”, fi ns a la seva 
mort a la pròpia ermita el 1954. El visitaren 

16 Obra de l’artista terrassenc Isidre Padrós, amic d’Eugeni 
d’Ors. 



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

32 nombroses personalitats culturals del 
moment com Enric Carles Ricart, Oriol 
Bohigues o el pare Piulachs.
Aquesta reutilització d’edifi cis històrics 
va marcar una nova fase de l’estiueig 
a Vilanova, però la major transformació 
fou la que curiosament, convertí l’elitista 
urbanització en destí de turisme social. 
Així, la casa que dóna font a l’ermita va 
ser adquirida el 1945 per la “Obra Sindical 
de Educación y Descanso”, dels llavors 
sindicats verticals, per a ser dedicada 
a “Residencia de Productores”.17  
Posteriorment la residència es va ampliar 
amb la veïna Casa Lleó. Cal tenir present 
que en aquell moment encara no hi 
existia cap hotel a la platja.
La presència en aquest exclusiu racó de 
nombrosos obrers i pagesos, de vacances 
en torns de 15 dies, devia alterar sens 
dubte la vida quotidiana de la platja 
veïna i va infl uir, potser defi nitivament, en 
la irrupció del turisme de platja massiu, 
de manera que, cap el 1955 aquest ja 
tenia una importància considerable.
La normativa actual reserva molt més 
espai a la catalogació de les plantes que 
ocupen la feixa rocosa que a mantenir el 
caràcter d’aquesta colònia que atresora 
valors peculiars i que en conjunt, es 
conserva molt bé, excepte pel que fa a 
la seva relació amb el mar, que ja no és 
la original, i per la proliferació de piscines, 
que donen un aire estrany a algunes de 
les cases.

17 S’anomenà “Hermanos Noya”, executats després de 
ser acusats de perpetrar l’assassinat dels germans Badia el 
1936, l’autor del qual, Justo Bueno, no fou detingut fi ns el 
1944. 
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3. EL PLANEJAMENT D’ORDRE SUPERIOR

Un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
és un instrument acotat, no només 
per l’establert a la legislació vigent en 
matèria urbanística, ans per altres plans 
i projectes redactats prèviament, alguns 
de caràcter general, altres sectorials, 
als que s’ha necessàriament d’ajustar. 
L’objectiu doncs d’aquest capítol, és 
el de recollir i comentar tots aquests 
altres documents, destacant en tots ells, 
allò que incidirà en el futur de Vilanova 
i la Geltrú, i particularment allò, que 
la redacció del seu Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal haurà de 
considerar i respectar.

3.1. EL PLA TERRITORIAL GENERAL 
DE CATALUNYA (PTGC)

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de 
política territorial, defi neix tot un seguit 
d’instruments de planifi cació territorial:
El Pla Territorial General de Catalunya
Els Plans Territorials Parcials
Els Plants Territorials Sectorials
El Pla Territorial General de Catalunya 
(PTGC) fou aprovat mitjançant la Llei 
1/1995, de 16 de març, com a instrument 
bàsic d’ordenació del territori de 
Catalunya. D’acord amb la esmentada 
Llei, el Pla territorial general ha d’ésser 
l’instrument que defi neixi els objectius 
d’equilibri territorial d’interès general per 
a Catalunya i, a la vegada ha d’ésser 
el marc orientador de les accions que 
emprenguin els poders públics per a 
crear les condicions adequades per 
atreure l’activitat adequada als espais 
territorials idonis i per aconseguir que 
els ciutadans de Catalunya tinguin uns 
nivells de qualitat de vida semblants 
independentment de l’àmbit territorial 
on visquin. El Pla ha d’ésser també 
l’instrument que defi neixi els objectius 

per a aconseguir el desenvolupament 
sostenible de Catalunya, l’equilibri 
territorial i la preservació del medi 
ambient.
Les tres línies d’actuació en les que 
s’articula el PTGC són:
-La defi nició d’estratègies
-La defi nició del model estructural
-Les directrius per a la formulació de plans
El PTGC inclou Vilanova i la Geltrú, 
juntament amb la polaritat de Sitges, 
com un dels quatre sistemes de re-
equilibri metropolità. Els altres tres serien: 
Mataró-Argentona; Granollers-Sant 
Celoni, més les polaritats de Cardedeu 
i Llinars; Martorell-Olesa-Esparraguera, 
més la polaritat de Piera.
El PTGC considera que el sistema central 
de l’àmbit metropolità o de Barcelona 
es troba ja saturat i sense possibilitats 
físiques de creixement espacial, 
donada l’elevada densitat de població 
i activitats, que genera dis-economies 
d’escala i problemes creixents de 
qualitat de vida. Per alleugerir aquesta 
pressió es reconeixen els sistemes 
d’expansió i articulació del sistema 
central metropolità (Baix Llobregat, 
Vallès, Maresme) i els quatre sistemes 
de re-equilibri metropolità. Aquests 
tenen capacitat de continuar creixent 
ordenadament i potencialitat sufi cient 
per a competir, quant a atractius, 
amb Barcelona i fomentar així la 
descentralització i la seva descongestió, 
així com, una distribució més equilibrada 
de població i activitat. En aquests quatre 
sistemes de re-equilibri metropolità es 
plantegen actuacions tan singulars com 
doblar l’actual A-7.
El PTGC estableix el marc del planejament 
territorial, les directrius genèriques a 
seguir i la necessitat de redacció dels 
Plans Territorials Parcials i els seus àmbits 
d’aplicació. El Garraf s’inclou en l’àmbit 
metropolità de Barcelona, juntament 
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Sistemes urbans 
com a base 
dels sistemes de 
proposta
Font: Memòria del 
PTGC “Els sistemes 
de proposta”. 
Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat. 
Generalitat de 
Catalunya

Sistema urbà
existent

Sistema de 
reequilibri 
metropolità

amb les comarques del Barcelonès, 
Maresme, Penedès.
Així doncs podríem dir que Pla Territorial 
General de Catalunya, tot i el seu 
caràcter tan agregat, dibuixa per a 
Vilanova i la Geltrú un futur de creixement 
vinculat a l’objectiu d’alleugerir la pressió 
a Barcelona i  re-equilibrar la distribució 
demogràfi ca del conjunt de Catalunya.

3.2. ELS PLANS TERRITORIALS 
PARCIALS

Els Plans Territorials Parcials (PTP en 
endavant) són una fi gura de planifi cació 
territorial derivada del PTGC, que 
estableix el model territorial dels àmbits 
funcionals amb un horitzó de 15 a 20 
anys. 
S’estableixen determinacions per als 
tres sistemes territorials bàsics en què 
s’estructuren aquests plans:
-El sistema territorial d’espais oberts
-El sistema territorial d’assentaments
-El sistema territorial d’infraestructures de 
mobilitat
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Barcelona (PTMB)

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB) va ser aprovat defi nitivament pel 
Govern de Catalunya el 20 d’abril de 
2010 (DOGC n.º 5627 del 12 de maig de 
2010). Defi neix en el capítol 1.4 de la seva 
Memòria els Criteris de planejament, 
en el capítol 5, els reptes o demandes 
de planejament, i en els 6 i 7 desplega 
les opcions de desenvolupament 
territorial i les Propostes relatives als tres 
sistemes bàsics territorials: espais oberts, 
assentaments i infraestructures de 
mobilitat. En el capítol 7 es mostra com 
el PTMB es pot desplegar de manera 
singularitzada per a cadascun dels 
territoris de la regió atenent-ne els trets 
característics particulars i diferenciadors.
La consideració dels diversos àmbits per 
als quals el Pla preveu l’elaboració de 
plans directors urbanístics específi cs, 
i, en concret, el del Garraf, permet 
exposar amb major nivell de detall les 
seves característiques específi ques, 
tant pel que fa a les determinacions i 
estratègies dels assentaments com a 
les consideracions fetes pel Pla sobre 
els espais oberts o les infraestructures 
de transport. Reproduïm doncs, pel seu 
interès, les propostes relatives al futur PDU 
del Garraf.

Determinacions del PTMB per al Garraf
Els municipis de la comarca del Garraf 
presenten un comportament conjunt 
com a sistema urbà força unitari, malgrat 
les marcades diferències de forma, 
caràcter urbà i mida. 
Pel que fa al sistema d’espais oberts, el Pla 
proposa completar i estructurar les àrees 
actualment protegides amb una sèrie 
d’espais de protecció especial d’interès 
natural i ambiental que lliguin les anteriors 
àrees entre si i amb el front costaner.
Quant al sistema d’assentaments el 
PTMB reconeix tres patrons morfològics 
diferenciats:
- Una ciutat compacta que ocupa el 
centre de l’Àrea Metropolitana;
- Uns continus urbans de gran abast que 
arriben a més de 30 km del centre;
- Un conjunt discontinu de ciutats pobles 
i teixits especialitzats, residencials o 
industrials.
El seu objectiu és formular un model 
territorial que potenciï la qualitat de tots 
tres tipus de ciutat, però també ho és 
evitar que la “ciutat contínua” depassi els 
seus límits actuals i s’estengui absorbint 
els nuclis diferenciats de la “ciutat 
discontínua”, o que s’omplin de manera 
indiscriminada els espais buits entre els 
diferents dits de la “ciutat contínua”.
Això suposarà acostar-nos a diversos 
objectius, pel que afecta al Garraf, i, en 

Proposta de sistema 
d’assentaments
Memòria General III, 
Propostes. PTMB. 
Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat. 
Generalitat de 
Catalunya

Àrees 
urbanes de 
desenvo-
lupament 
nodal

Eixos urbans 
de desen-
volupament 
nodal

Àrees 
urbanes de 
polarització
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concret a Vilanova i la Geltrú: articular-la 
en xarxa amb altres ciutats, en un escenari 
nodal, en que es potencia aquesta i altres 
ciutats intermèdies, que han de fer un salt 
de rang. Es tracta d’assolir un sistema 
de ciutats de l’arc metropolità com a 
capçaleres dels seus entorns urbans, amb 
una bona articulació tant amb l’àrea 
metropolitana central com amb la resta 
de ciutats del sistema urbà català.
El PTMB fi xa estratègies per a tots els 
assentaments de la comarca, llevat 
del seu centre, format pel continu 
urbà de Vilanova-Roquetes. Aquest 
continu s’identifi ca com una àrea de 
reforçament nodal de nivell metropolità 
a desenvolupar a mitjà i llarg termini. 
S’identifi quen en ella àrees d’extensió 
i de transformació urbana d’interès 
metropolità.
Pel que fa a les infraestructures de 
transport, el Pla para especial atenció 
al “mallat” de la xarxa ferroviària, amb 
noves connexions no “radials” i proposa 
el ferrocarril orbital Vilanova-Vilafranca 
(a Vilanova inclou el trasllat de la línia per 
ocupar una part més cèntrica de la ciutat 
i té en compte futurs desenvolupaments) 
i aprofi ta la nova línia per tal de dotar 
de servei ferroviari els nuclis urbans 
actualment desatesos de Roquetes, Sant 
Pere de Ribes i Canyelles.
Quant al viari cal destacar la ampliació 
i millora del traçat de la C-15 entre 
Vilanova i la Geltrú i Igualada; la via 
complementària de la C-32 entre Sitges 
i Cubelles i la seva continuació. Tot i que 
el Garraf no presenta grans mancances 

en la seva xarxa de vies secundàries i 
suburbanes, es plantegen també dues 
propostes per acabar d’independitzar 
la connectivitat interna del territori de la 
xarxa de vies estructurants primàries: la 
millora de la connexió C-15 amb Vilanova 
i la Geltrú, i les variants de la C-31 al Sud 
de Vilanova i la Geltrú.
El comportament del conjunt de la 
comarca com un sistema urbà estructurat 
aconsella l’elaboració d’un Pla director 
urbanístic per al conjunt del seu territori 
que haurà de tractar de forma integrada 
les qüestions següents:
 - El desenvolupament d’àrees 

d’extensió urbana ja previstes pel 
planejament que requereixen 
certa re-defi nició per efecte de 
les noves propostes ferroviàries 
previstes al Pla. Aquest seria el cas 
d’aquells sectors de planejament 
que en funció de les posicions de les 
noves estacions ferroviàries podien 
admetre intensifi cacions de la seva 
urbanitat fi ns a convertir-se en àrees 
de nova centralitat, amb habitatge 
intensiu, activitat econòmica 
d’ofi cines i comercial, i equipaments 
qualifi cadors, com l’Eixample Nord 
de Vilanova i la Geltrú i els sectors de 
Sant Camil i Roquetes a Sant Pere de 
Ribes i la plana de Sitges.

 - L’ordenació de la xarxa ferroviària 
en coherència amb el planejament 
sectorial.

 - La defi nició física de la nova àrea 
de desenvolupament nodal de nivell 
metropolità a desplegar a mig i llarg 

Sistema 
d’assentaments: 
model territorial
Memòria General III, 
Propostes. PTMB. 
Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat. 
Generalitat de 
Catalunya

Centres de continus 
urbans metropolitans

Nodalitats

Subcentres 
principals 
dels continus 
urbans inter-
municipals

Polaritats terri-
torials de l’arc 
metropolità

Àres de 
polaritat

Polaritat 
comarcal

Polaritat 
comarcal 
complemen-
tària

Polaritat 
municipal 
estructurant
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i extensió, les relacions amb la ciutat 
existent, els elements estructurals de 
l’ordenació, els continguts pel que fa a 
usos i intensitats i el desenvolupament 
seqüencial pertinent.

 - Les àrees de nova centralitat de 
segon ordre que haurien de proveir 
d’elements de referència urbana i 
equipament als teixits especialitzats 
de residència de baixa densitat 
sobre el centre urbà i la nova estació 
de Canyelles i a Olivella, on es pot 
generar un nou centre lligat a un 
nou sistema de transport públic 
d’aportació.

 - El sistema viari a escala comarcal, 
entesa la comarca com a sistema 

urbà unitari que cal cohesionar.
 - Les àrees d’activitat econòmica, 

especialment les àrees industrials a 
reestructurar i equipar.

 - La resolució de confl ictes urbanístics 
ocasionats per la presència de 
concentracions d’habitatges en sòl 
no urbanitzable o entre possibles 
desenvolupaments urbanístics i 
espais naturals reconeguts, que es 
podrien resoldre amb transferències 
d’edifi cabilitat sobre les àrees 
d’extensió urbana abans plantejades 
i altres mecanismes urbanístics.

 - La matriu d’espais oberts, especialment 
els espais connectors que requereixen 
un tractament específi c.

Sistema d’espais 
oberts. Proposta 
amb zones verdes i 
equipaments
Memòria General III, 
Propostes. PTMB. 
Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat. 
Generalitat de 
Catalunya
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estratègiques, el PDU del sistema 
urbà del Garraf ha de localitzar 
les reserves necessàries per al seu 
possible establiment i, si s’escau, n’ha 
de regular els futurs usos a implantar.

Afectacions del PTMB al municipi de 
Vilanova i la Geltrú
Pel que fa a la protecció dels espais 
oberts, les superfícies de sòl adscrites a 
les categories de protecció que estableix 
el PTMB per als espais oberts al municipi 
de Vilanova i la Geltrú es desglossen al 
quadre de la pàgina següent.
El 63,62% del territori vilanoví pertany 
al sistema d’espais oberts, on podem 
distingir:
Els espais de protecció especial pel 
seu interès natural i agrari (1.383,24 
ha; 40,57%). Són aquells sòls on per la 
seva qualitat i disposició estratègica, 
garanteixen, d’una banda, el 
manteniment, desenvolupament i 

Sistema d’espais 
oberts del PTMB
Elaboració pròpia a 
partir del PTMB 

municipal
de VNG

Sistema d'espais
oberts

Terme

Protecció

Protecció

Protecció

especial

Especial de
la Vinya

preventiva

Proteccions
jurídiques
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Superfície de les 
categories del 
sòl segons PTMB 
al municipi de 
Vilanova i la Geltrú
Elaboració pròpia a 
partir del PTMB 

Espais de protecció especial pel seu interès 
natural i agrari

1.383,24 40,57

Espais de protecció preventiva 785,61 23,04

Nuclis i àrees urbanes 1.064 31,22

Àrees especialitzades 175,99 5,16

SISTEMA
D'ASSENTAMENTS 1.240 36,38

Superfície

SISTEMA D'ESPAIS 
OBERTS

ha %

2.168,85 63,62

desplaçament de les espècies i, gràcies 
a l’establiment de connectors, reforcen 
i asseguren la permeabilitat ecològica i 
garanteixen la permeabilitat de la matriu 
territorial. D’altra banda, possibiliten 
també el manteniment dels usos agraris 
en aquelles àrees no incloses en els 
espais de protecció especial de la vinya.
Aquesta categoria comprèn aquells 
espais que formen part d’àmbits de 
protecció establerts en la normativa 
sectorial - com el Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN), la Xarxa Natura 2000 i els 
derivats de Plans Directors Urbanístics 
específi cs - i aquells que el Pla considera 
que cal preservar per l’interès intrínsec 
dels seus valors com a peces i connectors 
d’interès natural, com a àrees d’usos 
agraris i també per la seva funció 
específi ca en l’equilibri mediambiental.
El corredor ecològic mar-muntanya 
que defensa el PTMB a Vilanova passa 
per l’espai lliure entre les urbanitzacions 
de Santa Maria de Cubelles i Fondo 
Somella, amb una secció mínima d’uns 
260 metres (connectors amenaçats per 
continus urbans).  Aquest corredor va 
des de Platja Llarga (sense incloure-la), 
el límit municipal amb Cubelles, fi ns la 
urbanització Fondo Somella, i cap a Nord 
fi ns l’autopista Pau Casals (C-32), on tot 
el sòl a Nord de la mateixa ja es troba 
inclòs dins d’aquesta categoria. 
També hi trobem una franja costera 
que va des de la Casa del Mar fi ns a 
Roquetes, passant pel Solicrup; i un àmbit 
al Nord de la C-31 i a l’Est de la C-15, just 
als voltants de la Masia d’en Carro. 

D’espais de protecció especial de la 
vinya no hi trobem cap al municipi, 
localitzant-se al Nord de la Serralada 
Litoral, al Baix i l’Alt Penedès. 
Els espais de protecció preventiva són els 
sòls classifi cats com a no urbanitzables en 
el planejament urbanístic que no hagin 
estat considerats de protecció especial, 
però als quals es reconeix, en conjunt, 
un valor ambiental o paisatgístic així 
com, sovint, la seva condició d’espai de 
transició entre els assentaments urbans i 
els espais oberts de protecció especial.
El Pla considera que cal protegir 
preventivament aquests espais, sense 
perjudici que mitjançant el planejament 
d’ordenació urbanística municipal, i 
en el marc que les estratègies que el 
Pla estableix per a cada assentament, 
es puguin delimitar àrees per a ésser 
urbanitzades i edifi cades, si s’escau. 
Tanmateix, el Pla preveu la possibilitat 
que, més enllà de les estratègies 
establertes per a cada nucli, es 
puguin admetre en casos justifi cats 
implantacions d’activitats o instal·lacions 
de valor estratègic general i d’especial 
interès per al territori.
A Vilanova hi trobem tota la franja que 
va des de la C-31 fi ns la C-32, exceptuant 
algunes urbanitzacions com Santa Maria 
de Cubelles, la Collada - els Sis Camins, 
Fondo Somella, Mas Tapet i Mas Roquer: 
i els àmbits industrials com la Plana i l’eix 
de la C-15. 
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40 Pel que fa al sistema d’assentaments, 
per a l’àmbit de Vilanova i la Geltrú, es 
determina un àrea de desenvolupament 
nodal, on amb caràcter general i 
indicatiu, el PTMB hi estableix la defi nició 
d’operacions mixtes i complexes 
encaminades al desenvolupament 
d’eixamples urbans que poden suposar 
creixements signifi catius sobre les ciutats 
o àrees urbanes en què es plantegen, 
les quals ja tenen un nivell considerable 
de capitalitat i centralitat territorial dins 
del sistema nodal metropolità i català. El 
PTMB també identifi ca :
 - Àrees residencials especialitzades 

a reestructurar, a Vilanova no hi 
trobem, però just al límit municipal més 
septentrional, al terme municipal veí 

de Canyelles, trobem una gran bossa 
lligada a les urbanitzacions de Les 
Palmeres i Califòrnia. Segons el PTMB 
es tracta d’àrees d’ús exclusivament 
residencial diferenciades dels nuclis 
urbans tradicionals, que formen 
continus d’ocupació urbana de 
gran dimensió malgrat la seva baixa 
intensitat i que s’insereixen sobre 
territori amb unes condicions de 
pendent, riscos, etc., que són crítiques 
per a la residència. Es tracta d’àrees 
amb origen en urbanitzacions de 
segona residència que en l’actualitat 
estan sistemàticament reconvertint-
se en àrees residencials habituals. El 
Pla preveu per a aquestes àrees la 
intensifi cació de la urbanitat global 

Sistema 
d’assentaments del 
PTMB
Elaboració pròpia a 
partir del PTMB 

municipal
de VNG

Tipologia de
teixits

Terme

Nuclis urbans i

Àrees

Àrees

Àrees

Àrees

Àrees

Àrees

extensions

especialitzades
residencials

especialitzades
industrials

especialitzades
terciàries

especialitzades
infraestructures

especialitzades
equipaments

especialitzades
ús mixt

Centres de continus
urbans metropolitans
i nodalitats

Subcentre

Subcentre

Polaritat

Polaritat

Petit

Petit

prncipal del
continu urbà
intermunicipal

continus urbans
metropolitans
< 10.000 hab.

territorial
de l'Arc
Metropolità

comarcal

nucli urbà

nucli rural
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Esquema superior: 
Àrees 
especialitzades 
PTMB

Esquema inferior:
Categories de 
la xarxa viària 
proposada i àrees 
especialitzades 
PTMB

Elaboració pròpia a 
partir del PTMB

A estudiar

Nova

Sense actuació

infraestructura

Actuació estacions

Actuació xarxa

Alternativa

Nova

Sense actuació

en estudi

infraestructura

Àrees
especialitzades

Industrials

Residencials

a consolidar

a reestructurar

del conjunt a partir de la dotació de 
l’estructura urbana bàsica de suport 
(carrers, espais públics, etc.), els 
serveis i equipaments bàsics i aquells 
elements que permetin la seva 
articulació amb el seu entorn.

 - Àrees especialitzades industrials 
a consolidar i equipar, segons el 
PTMB es tracta d’àrees industrials 
existents, de gran extensió, ben 
comunicades i dotades pel transport 
de mercaderies, amb les actuals 
infraestructures de mobilitat o amb 
les proposades pel Pla i, per tant, 
amb bones condicions pel que fa a 
la seva permanència. El Pla preveu 
el manteniment, preservació, millora i 
desenvolupament d’aquestes àrees, 

per tal de fer-les més efi cients com a 
peces clau del sistema productiu de 
la regió metropolitana, per la qual 
cosa contempla la dotació de les 
infraestructures, serveis, equipaments 
i espais necessaris per tal de millorar 
l’efi ciència del conjunt, alhora que 
pretén optimitzar la distribució d’usos 
i tipologies d’espais productius a 
localitzar sobre els sòls industrials 
(naus, ofi cines, serveis, etc.), així com 
establir els mecanismes de selecció 
necessaris per tal de mantenir el 
seu caràcter industrial, de manera 
que aquelles activitats terciàries 
eminentment urbanes no desplacin 
les activitats industrials a les quals 
estan destinades.

Industrials

Residencials

hidrogràfica

Àrees
especialitzades

a consolidar

terme 
municipal
Vilanova

Xarxa

Límit de

a reestructurar
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Autopistes

Vies

Vies

Vies

Vies integrades

i autovies
existents

estructurants
primàries

estructurants
secundàries

estructurants
suburbanes
secundàries

Àrees
especialitzades

Industrials

Residencials

a consolidar

a reestructurar

De la mateixa manera, es pretén el 
desenvolupament del espais de relació 
adequats tant amb els teixits urbans veïns 
com amb el sistema d’espais oberts.
El PTMB hi estableix dos tipus: aquelles 
àrees que es troben relacionades amb els 
cursos fl uvials i aquelles més relacionades 
amb un viari. Del primer hi trobem els casos 
de l’eix del riu Besós i els seus afl uents: 
Granollers, Montmeló, Palau-solità, Polinyà, 
la Llagostera, Ripollet i Casteller del Vallès; 
i del riu Llobregat i els seus afl uents: Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, 
Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, 
Martorell i Terrassa. 
Del segon cas trobem els lligats a la C-32 
en la seva entrada a Barcelona amb 
Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi; 
i els lligats a la C-15 amb Vilanova, i amb 
la C-246a o avinguda d’Eduard Toldrà a 
Vilanova i rambla del Garraf a Sant Pere 
de Ribes.
Pel que fa al sistema d’infraestructures 
ferroviàries, el PTMB posa el focus a la 
malla de la xarxa ferroviària, amb noves 
connexions, com el ferrocarril orbital 
Vilanova-Vilafranca. A Vilanova es 
proposa l’estudi del trasllat de la línia per 
ocupar una part més cèntrica de la ciutat 
i té en compte futurs desenvolupaments, 
tal i com es descriu a la memòria del 
PTMB. A més, s’aprofi ta la nova línia 
orbital per dotar de servei ferroviari als 
nuclis urbans actualment desatesos com 
Roquetes, Sant Pere de Ribes i Canyelles. 
El PTMB planteja el desdoblament 
de l’actual línia  de rodalies, 
aproximadament a l’alçada de la Platja 

Llarga, pels Dos Forats i la Ronda Ibèrica.
D’altra banda, la connexió ferroviària de 
Rodalies amb Vilafranca, es planteja per 
la C-246, tot girant cap al Nord a l’alçada 
del bosc de Can Baró. 
La connexió entre la nova línia cap a 
Vilafranca i la línia actual de rodalies es 
planteja a través de la Ronda d’Europa.
Finalment, pel que fa al sistema 
d’infraestructures viàries, es proposava 
coma via estructurant primària la C-15, ja 
executada i en ús. Es tracta d’una connexió 
viària directa entre Vilanova i Vilafranca, 
sense haver de passar per la C-15z. 
D’altra banda, es planteja la millora de la 
C-15, entre la C-31 i la C-32, ja realitzada; i 
també es planteja la millora de la BV-2115. 
Així mateix, el PTMB estableix una 
categorització bàsica de les vies en 
autopistes i autovies existents (C-32), 
vies estructurants primàries (C-15 entre 
la C-32 i Vilafranca), vies estructurants 
secundàries (desdoblament C-32, des 
de la BV-2115 cap a Sud-Oest), vies 
estructurants suburbanes secundàries (C-
31, BV-2115 i C-15 entre la C-31 i la C-32) i 
vies integrades (C-246a, BV-2115 entre la 
C-31 i la ronda Ibèrica, la ronda Ibèrica 
entre la BV-2115 i la ronda d’Europa; 
i part de la ronda d’Europa des de la 
C-246a cap a Nord).

Sistema 
d’infraestructures 
viàries. Xarxa viària 
proposada
Elaboració pròpia a 
partir del PTMB
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Delimitació del sòl 
d’alt valor agrícola
Font: Treballs 
d’elaboració de 
l’Avantprojecte del 
PTP del Penedès

Pla Territorial Parcial del Penedès

En el Pla Territorial Parcial del Penedès (a 
partir d’ara PTPP), es plantegen objectius 
clau que afecten el territori de Vilanova i 
La Geltrú i que es centren principalment 
en algunes de les següents qüestions:
Quan als espais oberts, es pretén delimitar 
aquells de tractament específi c i protegir 
els sòls agrícoles periurbans, així com els 
espais d’importància natural. Per a això 
es proposen tres tipus de protecció:
- Preventiva: corresponent als sòls 
periurbans dels assentaments aptes per 
al creixement urbà.
- Territorial: corresponent als sòls amb 
valor agrícola mitjà, amb algun tipus de 

risc o de valor estratègic.
- Especial: corresponent als sòls d’alt 
valor agrícola i als espais naturals de 
major protecció, que formen part de 
parcs naturals, de la xarxa Natura 2000, 
de PEINs, així com aquells sòls que puguin 
esdevenir connectors dels mateixos.
Com es veu a la imatge, el sòl agrícola 
periurbà de Vilanova i La Geltrú es 
considera sòl de protecció preventiva 
d’alt valor agrícola.
Seguint aquesta línia, el Consell Comarcal 
del Garraf suggereix considerar el sòl 
agrícola, no tan sols com un motor 
econòmic, ans com un instrument de 

Espais de 
protecció 
especial de la 
vinya

Sòl de 
protecció 
especial

Sòl de 
protecció 
preventiva

Sòl de 
protecció 
territorial
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44 gestió mediambiental i paisatgística 
del territori. Tot junt, es converteixen en 
àmbits proveïdors d’aliments, juntament 
amb l’acceptació d’un turisme rural, 
diversifi ca l’economia del municipi.
Així mateix, el PTPP defi neix els  àmbits 
de la Platja Llarga i el de Colls-Miralpeix, 
com a sòls de  protecció  especial  per 
la seva importància en la connectivitat 
ecològica, amb una regulació 
específi ca.

Quan als assentaments, es comparteixen 
una sèrie de principis comuns:
- Moderar el consum de sòl
- Re-utilitzar i rehabilitar els teixits urbans 
existents front a la creació de nous

- Garantir un model territorial nodal
- Preservar/garantir un model urbanístic 
compacte amb densitats adequades
- Afavorir la visió supramunicipal per evitar 
la duplicació de serveis i infraestructures i 
optimitzar els recursos del territori.

Si bé tots aquests són principis rellevants, el 
PTPP posa especial atenció al tractament 
de les urbanitzacions de baixa densitat 
disperses pel territori. L’objectiu és re-
orientar el paper territorial de les mateixes 
i, en concret, de les urbanitzacions amb 
dèfi cit. 
Es proposa així establir uns perfi ls de les 
mateixes per a elaborar un “mapa” de 
caracterització i avaluar les debilitats i 

Escenaris obtesos 
pels indicadors 
esmentats al PTPP
Font: Treballs 
d’elaboració de 
l’Avantprojecte del 
PTP del Penedès
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fortaleses de cadascuna en funció dels 
resultats d’uns indicadors (els que proposa 
el PTPP). Aquests tenen que veure amb 
el tamany de la urbanització (sòcio-
econòmica i ocupació), l’accessibilitat, 
el grau de transformació urbanística i 
l’estat de la gestió urbanística. Aquesta 
forma d’abordar les urbanitzacions es 
fa extensible als polígons d’activitat 
econòmica (PAE).

Quan a les infraestructures de transport i 
mobilitat, el PTPP preveu la nova creació 
de la Línia Orbital Ferroviària que relliga 
transversalment Vilanova i La Geltrú, 
Vilafranca del Penedès i les grans ciutats 
de l’Arc Metropolità sense passar per 
Barcelona. 
Remarca dos eixos viaris principals: 
un paral·lel al mar (autopista) i un 
perpendicular (C-15). 
En línies generals el PTPP aposta per 
reforçar la xarxa de ciutats a través de 
la connexió de les mateixes. Considera 
fonamental que l’impacte d’aquestes 
infraestructures de connexió sigui mínim, 
apostant fermament per les connexions 
ferroviàries.
Respecte a la Línia Orbital, el Consell 
Comarcal en el seu Informe de 

suggeriments a la proposta preliminar 
del PTPP sol·licita l’elaboració d’un 
estudi més detallat a l’àmbit on es 
connectaria l’actual xarxa i la nova línia 
orbital ferroviària ja que es tracta d’una 
afectació important al territori.
A proposta de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf 
sol·licita també una refl exió sobre la C-31 
al seu pas pel municipi entre Sant Pere de 
Ribes i fi ns a la BV-2115. En aquest tram 
la via suporta un trànsit considerable, 
com efecte del peatge i es proposa 
conservar l’estudi i adaptació del tram 
BV-2115 a Vilanova i la Geltrú, fi ns a la 
C-32 i que aquesta pugui disposar de 
carrils d’entrada i sortida a Barcelona, 
que aparentment podrien funcionar 
com a millors distribuïdors.
Finalment, sol·liciten l’eliminació de la 
“nova actuació d’accés” de la C-15 a 
Vilanova i la Geltrú i el reconeixement del 
paper de l’Eix Diagonal (C-15) com a via 
vertebradora i fi ta històrica de connexió 
de l’interior amb la costa (connector 
territorial). 
Amb això, el PTPP fi nalment afegeix la 
supressió dels peatges i reforçar l’eix de 
la C-15.

Propostes de la 
xarxa ferroviària al 
PTPP
Font: Treballs 
d’elaboració de 
l’Avantprojecte del 
PTP del Penedès

Nova actuació

Condicionar

Mantenir

Xarxa ferro. Propostes
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46 3.3. ELS PLANS TERRITORIALS 
SECTORIALS

Els Plans Territorials Sectorials (PTS) 
són aquells amb incidència territorial 
desplegats pels diferents Departaments 
de la Generalitat en àmbits temàtics 
de la seva competència. Abasten, 
habitualment, tot el territori de Catalunya 
però degut al seu caràcter sectorial, les 
seves determinacions venen referides 
a un o alguns aspectes de la realitat 
territorial:  carreteres, espais d’interès 
natural, equipaments comercials...
La Generalitat ha elaborat i aprovat, en 
desenvolupament de la Llei 23/1983, de 
21 de novembre, diversos plans territorials 
sectorials:
 - Pla de carreteres de Catalunya 

(1985, revisat el 1995 i substituït pel 
PITC el 2006)

 - Pla d’espais d’interès natural - PEIN 
(1992)

 - Pla de sanejament de Catalunya 
(1996)

 - Pla territorial sectorial d’equipaments 
comercials-PTSEC (2001, revisat el 
2006 i derogat el 2009)

 - Pla director d’infraestructures 2001-
2010 (2001, revisat el 2009)

 - Pla de ports de Catalunya (2001, 
substituït el 2007 pel Pla de ports de 
Catalunya, 2007-2015)

 - Pla territorial sectorial de la 
implantació ambiental de l’energia 
eòlica a Catalunya (2002)

 - Pla d’aeroports de Catalunya (2003, 
substituït el 2009 pel Pla d’aeròdroms 
i heliports de Catalunya, 2009-2015)

 - Pla de l’energia de Catalunya 2006-
2015 (2005)

 - Pla director d’instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya 
(2005)

 - Pla director de les estacions de 
muntanya (2006)

 - Pla d’infraestructures del transport de 
Catalunya-PITC (2006)

 - Pla de ports de Catalunya, 2007-2015 
(2007)

 - Pla de transport de viatgers de 
Catalunya, 2008-2012 (2009)

 - Pla estratègic de la bicicleta a 
Catalunya, 2008-2012 (2009)

 - Pla director de mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (2009)

 - Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports 
de Catalunya, 2009-2015 (2009)

 - Pla d’energia i canvi climàtic de 
Catalunya 2012-2020 (2012)

 - Pla territorial sectorial de connectivitat 
ecològica de Catalunya –PTSC (2011)

 - Pla territorial sectorial d’habitatge 
(aprovació inicial desembre 2018)

Tot seguit es comenten alguns d’ells pel 
seu interès per Vilanova i la Geltrú.

Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

El PEIN, aprovat l’any 1992, és l’instrument 
de planifi cació a nivell superior que 
estructura el sistema d’espais protegits 
de Catalunya i integra aquest sistema 
dins del conjunt del territori.
Els objectius fonamentals del PEIN són:
 - Establir un sistema d’espais naturals 

protegits representatiu de la riquesa 
paisatgística i la diversitat biològica 
del territori de Catalunya.

 - Donar una protecció bàsica a 
aquests espais.

A Vilanova trobem el PEIN del Massís 
del Garraf, al Nord del municipi, incloent 
el Castellot, el mas Baró, el mas d’en 
Coloma, el mas de l’Artís, la font d’en 
Bonet, etc. Paga la pena fer esment 
de la pressió de les urbanitzacions de 
Canyelles (les Palmeres, Can Roca i 
Califòrnia) a l’àmbit del PEIN vilanoví.
A més a més, just al límit més Nord-Oest 
del terme es troba el límit del PEIN del 
FOIX, al municipi de Castellet i la Gornal. 
D’altra banda, cap al Nord-Oest del 
terme, al seu límit amb el municipi de 
Canyelles, comença el PEIN d’Olèrdola.
Finalment, cal afegir el PEIN marí de les 
Costes del Garraf, des de Cubelles fi ns al 
delta del Llobregat. 
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Pla d’Infraestructures de Transport 
de Catalunya 2006 - 2026 (PITC)

El PITC va ser elaborat pel Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques i 
aprovat pel Decret 310/2006, de 25 de 
juliol. El seu objectiu és defi nir de forma 
integrada la xarxa d’infraestructures 
viàries, ferroviàries i logístiques necessàries 
per Catalunya en l’horitzó de l’any 2026.
El pla inclou la línia orbital ferroviària 
Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, 
Sabadell i Granollers. Aquesta actuació 
té per objectiu donar un servei ferroviari 
que uneixi les ciutats de la segona corona 
metropolitana sense passar per la ciutat 
de Barcelona. 

D’altra banda, paga la pena fer esment 
de la proposta de plataforma logística  
del Penedès. Segons el PITC, es situa sobre 
el corredor mediterrani (AP-7, A-7), entre 
els municipis de Banyeres del Penedès 
i l’Arboç, que ha d’esdevenir un gran 
centre de consolidació/desconsolidació, 
manipulació i distribució de mercaderies 
procedents dels ports de Barcelona i 
Tarragona, per via fèrria i pel corredor del 
Mediterrani, en cap cas fent les funcions 
de dipòsit o emmagatzematge. Es tracta 
d’un àmbit molt ben connectat també 
amb el port de Vilanova i la Geltrú a 

Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN)
Elaboració pròpia 
a partir del PEIN de 
Catalunya.
Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat. 
Generalitat de 
Catalunya

el Foix

Massís del Garraf

Costes del Garraf

Olèrdola

Massís del Garraf

el Foix

municipal
de VNG

Nom PEIN

Terme

Costes del

Massís del

Olèrdola

el Foix

Garraf

Garraf
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Principals nous eixos 
ferroviaris de la 
proposta
Pla d’infraestructures 
del transport de 
Catalunya 2006-
2026.
Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat. 
Generalitat de 
Catalunya

Eix Orbital

través de la C-15 fi ns a Vilafranca i de 
l’AP-7 o N-340 des de Vilafranca fi ns a la 
plataforma logística.
Pel que fa a la xarxa viària, el PITC defi neix 
i identifi ca les vies que formen part de les 
xarxes de carreteres bàsica i comarcal. 
Pel que fa a la classifi cació dels elements 
viaris de la proposta de xarxa viària, el 
PITC estableix l’Eix Garraf-Penedès-Anoia 
(C-15) Vilanova (enllaç C-32)-Vilafranca-
Igualada), ja executada. 

Pla estratègic de la bicicleta a 
Catalunya 2008 - 2012

El Pla estratègic de la bicicleta a 
Catalunya (2008-2012) va ser redactat 
pel Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i aprovat defi nitivament 
el 7 de gener de 2009.
Té com a objectiu fonamental donar 
resposta a una demanda creixent i 
continuar impulsant la bicicleta com a 
mitjà de transport sostenible, considerant 
que representa una forta aposta per la 
integració planifi cada. 
Els principals objectius d’aquest pla són:
 - Elaborar un inventari de tots els 

camins i vies susceptibles de ser carrils 
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 - Impulsar la construcció d’una xarxa 

de 1.200 km de carrils bici, tal i com 
preveu el Pla d’Infraestructures de 
Catalunya (PITC).

 - Crear un manual de disseny per 
a la construcció de la xarxa, que 
contempli aspectes com les seves 
característiques geomètriques, 
enllumenat, estacionament i 
senyalització.

 - Crear una normativa que reguli tots 
els aspectes referents a la bicicleta i 
les noves vies previstes.

 - Prioritzar la seguretat del ciclista 
mitjançant la pacifi cació del trànsit, 
la classifi cació de zones amb 
velocitat reduïda i el manteniment i 
neteja de les infraestructures.

 - Afavorir la intermodalitat amb els 
altres mitjans de transport públic, 
adaptant llocs per transportar les 
bicicletes al seu interior i modifi cant 
els horaris i els requisits d’admissió.

 - Establir espais segurs per la guarda i 
custòdia de bicicletes.

 - Promocionar l’ús de la bicicleta 
a través de campanyes de 
comunicació.

 - Formar en l’ús correcte de la bicicleta 
des de les escoles i autoescoles.

 - Impulsar la compatibilitat del Bicing 
de diferents ciutats.

Pla territorial sectorial d’habitatge 

El Pla territorial sectorial d’habitatge 
ha de constituir el marc orientador 
per a l’aplicació, a tot el territori de 
Catalunya, de les polítiques d’habitatge 
que estableix la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge. El 
document ha sigut aprovat inicialment el 
7 de març de 2019 (DOGC 14.03.2019).
L’objectiu del Pla és garantir que totes les 
noves llars que es formaran en els 15 anys 
següents a la seva aprovació, la majoria 
dels quals seran de persones joves, 
puguin accedir a un habitatge digne i 
adequat en termes de preu, localització, 
règim de tinença, superfície, i estat de 
conservació. També es contemplen dos 
objectius complementaris: el compliment 
del mandat de solidaritat urbana en 
els municipis inclosos a les àrees de 

demanda residencial forta i acreditada; i 
incrementar el lloguer social a Catalunya 
fi ns el 5% dels habitatges principals. 
Per assolir-ho, el Pla concreta i localitza 
les actuacions que cal dur a terme durant 
el seu període de vigència en matèria 
d’habitatge i delimita les àrees de 
demanda residencial forta i acreditada, 
els municipis preferents, els municipis 
d’intervenció complementària així com 
les zones de rehabilitació prioritària.
D’acord amb la informació extreta de la 
pàgina web de vilanova.cat: 
Vilanova i la Geltrú és un municipi inclòs 
en les àrees de demanda residencial 
forta i acreditada declarades pel Pla 
territorial sectorial d’habitatge, i per 
aquest motiu està obligat al compliment 
de l’objectiu de solidaritat urbana fi xat 
en l’article 73 de la Llei 18/2007 del dret a 
l’habitatge, que  estableix que, per a fer 
efectiu el dret a l’habitatge, el municipi 
ha de disposar, en el termini de vint anys, 
d’un parc mínim d’habitatges destinats 
a polítiques socials del 15% respecte del 
total d’habitatges principals existents.
En aquest sentit, les regidories 
d’Urbanisme i Habitatge treballen  
conjuntament per assolir una oferta 
signifi cativa d’habitatges destinats 
a polítiques socials, centrada 
especialment en les diferents modalitats 
d’habitatges amb protecció ofi cial, que 
sigui territorialment equilibrada, s’adapti 
a la diversitat de situacions personals i 
familiars, a la diversitat de capacitats 
funcionals i a la diversitat territorial, 
urbana i socioeconòmica del municipi.
A partir de l’any 2017 l’Ajuntament 
inicia una nova línia d’actuació per a 
l’ampliació del parc d’habitatge públic 
municipal, a través de l’adquisició 
d’habitatges de bancs emprant la 
fórmula del dret de tanteig i retracte 
establerta en el DECRET LLEI 1/2015, 
que obliga les entitats bancàries que 
vulguin vendre immobles procedents 
d’execucions hipotecàries o de dacions 
en pagament a oferir el dret de compra 
preferent a l’administració pública, 
que d’aquesta manera pot obtenir 
habitatges a preus per sota de mercat, 
per destinar-los a polítiques socials, i evitar 
d’aquesta manera que siguin adquirits 
per fons inversors.
L’objectiu de solidaritat urbana que 
estableix el pla per a Vilanova i la Geltrú 
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URBANÍSTICS

D’acord amb el Text refós de la 
llei d’urbanisme, els plans directors 
urbanístics (PDU) són una fi gura de la 
planifi cació urbanística en coherència 
amb la planifi cació territorial. Correspon 
als plans directors urbanístics establir:
 - Les directrius per coordinar 

l’ordenació urbanística d’un territori 
d’abast supramunicipal.

 - Determinacions sobre el 
desenvolupament urbanístic 
sostenible, la mobilitat de persones i 
mercaderies i el transport públic.

 - Mesures de protecció del sòl no 
urbanitzable, i els criteris per a 
l’estructuració orgànica d’aquest sòl.

 - La concreció i la delimitació de 
les reserves de sòl per a les grans 
infraestructures, com ara xarxes 
viàries, ferroviàries, hidràuliques, 
energètiques, portuàries, 
aeroportuàries, de sanejament 
i abastament d’aigua, de 
telecomunicacions, d’equipaments i 
altres de semblants.

 - La programació de polítiques 
supramunicipals de sòl i d’habitatge, 
concertades amb els ajuntaments 
afectats en el si de la tramitació 
regulada per l’article 83. Aquesta 
programació ha de garantir la 
solidaritat intermunicipal en l’execució 
de polítiques d’habitatge assequible 
i de protecció pública, la sufi ciència 
i la viabilitat d’aquestes polítiques 
per garantir el dret constitucional 
a l’habitatge i el compliment dels 
principis que estableix l’article 3.

 - La delimitació d’una o de diverses 
àrees residencials estratègiques 
i les determinacions necessàries 
per procedir a l’execució directa 
d’aquestes actuacions.

 - La delimitació i l’ordenació de 
sectors d’interès supramunicipal per 
a l’execució directa d’actuacions 
d’especial rellevància social o 
econòmica o de característiques 
singulars.

Tot seguit es comenten els plans directors 
urbanístics amb efecte al municipi de 
Vilanova i la Geltrú.

al primer quinquenni és del 10,4% dels 
habitatges principals existents, al segon 
quinquenni del 12,6% i al tercer del 15%. 
El còmput del primer quinquenni s’inicia 
l’1 de gener de 2020. 
Al gràfi c 6.2.4. del document per a 
l’aprovació inicial del Pla territorial 
sectorial d’habitatge de Catalunya, es 
determinen els objectius quinquennals 
a nivell municipal pel compliment del 
mandat de solidaritat urbana, on per al 
municipi de Vilanova i la Geltrú trobem:
 - Situació inicial. Estimació habitatges 

principals (a): 25.968
 - Situació inicial. Habitatges existents 

destinats a polítiques socials (b): 2.319
 - Situació inicial. Ràtio d’habitatges 

destinats a polítiques socials (b/a): 
8,9%

 - Final 1er quinquenni. Projecció 
habitatges principals (a). 26.892

 - Final 1er quinquenni. Projecció 
habitatges existents destinats a 
polítiques socials (b). 2.232 

 - Final 1er quinquenni . Nous habitatges 
destinats a polítiques socials a 
promoure durant l primer quinquenni 
(c). 564

 - Final 1er quinquenni. Objectiu 
solidaritat urbana del primer 
quinquenni [(b+c)/a]. 10,4%

 - Final 2on quinquenni. Projecció 
habitatges principals (d). 28.204

 - Final 2on quinquenni. Projecció 
habitatges existents destinats a 
polítiques socials (e). 2.124 

 - Final 2on quinquenni. Nous 
habitatges destinats a polítiques 
socials a promoure durant el segon 
quinquenni (f). 871

 - Final 2on quinquenni. Objectiu 
solidaritat urbana del segon 
quinquenni [(e+c+f)/d]. 12,6%

 - Final 3er quinquenni. Projecció 
habitatges principals (g). 29.509

 - Final 3er quinquenni. Projecció 
habitatges existents destinats a 
polítiques socials (h). 2.016 Final 
3er quinquenni. Nous habitatges 
destinats a polítiques socials a 
promoure durant el tercer quinquenni 
(i). 977

 - Final 3r quinquenni. Objectiu solidaritat 
urbana del pla [(h+c+f+i)/g]. 15,0%
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Costaner (PDUSC)

El PDUSC (aprovat defi nitivament el 
25.05.2005) té per objecte protegir els 
espais costaners del litoral situats en una 
franja entre 500 m i 2 km de la costa, 
aplicada en projecció horitzontal terra 
endins, des de l’atermenament del 
domini públic marítim-terrestre, encara 
lliures d’ocupació, que no han sigut 
objecte d’un procés de transformació 
urbanística.
La tramitació del document és:
 - Pla Director Urbanístic del Sistema 

Costaner (PDUSC-1)
 - Pla Director Urbanístic dels àmbits del 

sistema costaner integrats per sector 
de sòl urbanitzable delimitat sense 
Pla Parcial (PDUSC-2)

 - Modifi cació del PDUSC-1
 - Modifi cació puntual i unifi cació 

normativa del PDUSC-1 i PDUSC-2
Als plànols d’ordenació del PDUSC 
s’identifi quen les unitats territorials 
de regulació (UTR) i els sòls urbans i 
urbanitzables delimitats situats dins de la 
franja esmentada. Les unitats territorials 
de regulació poden ser de sòl costaner 
(UTR-C) o de sòl costaner especial (UTR-
CE).

Sòl no urbanitzable costaner
La classe i categoria del sòl inclòs a 
les unitats territorials de regulació de 

sòl costaner (UTR-C), serà la de sòl no 
urbanitzable costaner. Dins del UTR-C, 
s’estableixen les categories següents:
 - Sòl no urbanitzable costaner inclòs en 

el PEIN (clau NU-CPEIN i codi gràfi c 
CPEIN)

 - Sòl no urbanitzable costaner 1 (clau 
NU-C1 i codi gràfi c C1)

 - Sòl no urbanitzable costaner 2 (clau 
NU-C2 i codi gràfi c C2)

 - Sòl no urbanitzable costaner 3 (clau 
NU-C3 i codi gràfi c C3)

A Vilanova i la Geltrú trobem les següents 
unitats territorials de regulació de sòl 
costaner (UTR-C):
 - UTR-C 156. C1. Punta Llarga. Platja 

de Sant Cristòfol. Inclou una franja 
aproximada de 175 metres, entre la 
Casa del Mar i Roquetes, passant pel 
Solicrup i els Colls. 

 - UTR-C 157. C1. Santa Llúcia. Es tracta 
d’un petit àmbit a la punta de Sant 
Gervasi, entre el passeig i la línia del 
ferrocarril. 

 - UTR-C 158. C2 i C3. Vilanova sud. 
L’àmbit comprès entre la via del 
ferrocarril, el càmping Platja Vilanova, 
la C-31, i l’Aragai i el Prat.

El sòl no urbanitzable costaner amb clau 
NU-C1 i codi gràfi c C1, resta subjecta al 
següent règim d’ús:
 - S’admeten els usos directament 

vinculats a la naturalesa rústica dels 
terrenys, és a dir, els usos i les activitats 
agrícoles, ramaderes i forestals, 
així com aquelles construccions, 

Règim urbanístic del 
sòl. PDUSC-1
Plànols d’ordenació 
del Pla Director 
Urbanístic del 
Sistema Costaner
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implantació directament vinculades 
a les esmentades activitats pròpies del 
sòl no urbanitzable, inclòs l’habitatge 
familiar que estigui directament i 
justifi cadament associat a aquestes.
Així mateix s’admet la reconstrucció 
i rehabilitació de masies i cases rurals 
que estiguin incloses pel planejament 
urbanístic en el Catàleg previst a 
l’article 50.2 del TRLUC per a destinar-
les a habitatges familiar, establiments 
de turisme rural en les modalitats 
i amb els requisits regulats per la 
legislació de turisme rural vigents a 
Catalunya, a activitats d’educació 
en el lleure i a establiments  hotelers 
amb exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament.

 - S’admeten les activitats o els 
equipaments d’interès públic que 
necessàriament s’hagin d’emplaçar 
en el medi rural previstos a 
l’apartat 4 de l’article 47 del TRLUC 
i es demostri que no és possible una 
ubicació alternativa en altres sòls 
no urbanitzables de menor nivell de 
protecció.
En el cas que les activitats previstes a 
les lletres a) i b) de l’esmentat article, 
és a dir, les activitats col·lectives 
de caràcter esportiu, cultural, 
d’educació en el lleure i l’esbarjo 
que es desenvolupin a l’aire lliure, i 
els equipaments i serveis comunitaris 
no compatibles amb els usos urbans,  
es vulguin ubicar dins de la franja de 
500 metres de sòl NU-C1, solament 
seran admeses aquelles que s’hagin 
d’implantar necessàriament a la 
zona costanera per raó de la seva 
vinculació directa i funcional al mar 
o a la costa i als usos turístics.

 - Per a l’autorització de les 
construccions i edifi cacions de nova 
planta, inclosos els hivernacles, 
caldrà elaborar un estudi paisatgístic.

 - L’explotació de recursos naturals 
mitjançant noves activitats 
extractives, solament s’admeten en 
els sòls d’aquesta subcategoria que 
estan fora de la franja de 500 metres.

 - No es permet la instal·lació de 
cartells de propaganda llevat dels 
que serveixen exclusivament per a 
l’orientació.

 - No es permet la instal·lació de 

cartells de propaganda, llevat dels 
que serveixen exclusivament per a 
l’orientació.

 - No s’admetran els Plans especials 
urbanístics previstos als apartats 
b) i c) de l’article 67.1 de la Llei 
d’urbanisme, excepció feta, en 
aquest últim supòsit, d’aquells que 
requereixin la implantació de turisme 
rural o d’establiments hotelers en 
edifi cacions existents.

 - Per a l’autorització dels projectes 
d’usos, obres, instal·lacions i 
construccions admesos en aquesta 
subcategoria, es requerirà, en tots els 
casos formular un estudi paisatgístic.

D’altra banda, per al sòl no urbanitzable 
costaner amb clau NU-C2 i codi gràfi c 
C2, resta subjecta al següent règim d’ús:
 - S’admeten els usos directament 

vinculats a la naturalesa rústica dels 
terrenys, és a dir, els usos i les activitats 
agrícoles, ramaderes i forestals, 
així com aquelles construccions, 
edifi cacions i instal·lacions de nova 
implantació, directament vinculades 
a les esmentades activitats pròpies del 
sòl no urbanitzable, inclòs l’habitatge 
familiar que estigui directament i 
justifi cadament associat a aquestes.
Així mateix s’admet la reconstrucció 
i rehabilitació de masies i cases rurals 
que estiguin incloses pel planejament 
urbanístic en el Catàleg previst a 
l’article 50.2 del TRLUC per a destinar-
les a habitatges familiar, establiments 
de turisme rural en les modalitats i amb 
els requisits regulats per la legislació 
de turisme rural vigents a Catalunya, 
a activitats d’educació en el lleure i 
a establiments  hotelers amb exclusió 
de la modalitat d’hotel apartament.

 - Per a l’autorització de les 
construccions i edifi cacions de nova 
planta, inclosos els hivernacles, 
caldrà elaborar un estudi paisatgístic.

 - S’admeten les activitats o els 
equipaments d’interès públic que 
necessàriament s’hagin d’emplaçar 
en el medi rural.

 - S’admeten les construccions i 
instal·lacions destinades a càmpings 
autoritzades pel planejament 
urbanístic general municipal.

 - Pel que fa a l’explotació de recursos 
naturals mitjançant activitats 
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legislació sobre mesures addicionals 
de protecció dels espais naturals 
afectats per activitats extractives. 

Pel que fa al sòl no urbanitzable 
costaner amb clau NU-C3 i codi gràfi c 
C3, li correspon el règim d’ús del sòl no 
urbanitzable regulat per la Llei d’urbanisme 
i pel corresponent planejament urbanístic 
general municipal.
Pel que fa al règim d’ús del sòl costaner 
especial (codi gràfi c CE), identifi cat per 
les unitats territorials de regulació de sòl 
costaner especial (UTR-CE), té el règim 
d’ús que preveu el TRLUC, per al sòl  no 
urbanitzable.
El sòl no urbanitzable i el sòl urbanitzable 
no delimitat inclòs a les unitats territorials 
de regulació de sòl costaner especial 
(UTR-CE), no han de passar directament 
a ser classifi cats pel POUM com a sòl no 
urbanitzable costaner.
A Vilanova i la Geltrú hi trobem la unitat 
territorial de regulació de sòl costaner 
especial UTR-CE 159 La Millera, entre el 
càmping Vilanova Platja,  la C-246a i la 
via del ferrocarril.
El PDUSC-2 estableix per al sector de 
la Muntanyeta, directrius i condicions 
específi ques per al seu desenvolupament. 
La regulació urbanística d’aquest sector, 
així com les possibilitats de la seva 
transformació urbanística, s’estableixen 
a l’article 19 de la normativa de 
la modifi cació puntual i unifi cació 
normativa del PDUSC-1 i PDUSC-2.

Sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable
A la franja de 500 metres també s’hi 
troben altres classes i categories de sòl 
establertes al planejament urbanístic 
municipal vigent, i que el PDUSC els recull.
Finalment, pel que fa a les classes de 
sòl no incloses dins dels àmbits UTR-C i 
de les UTR-CE, no modifi ca el seu règim 
urbanístic, però recull de forma expressa 
les condicions a les que queda sotmesa 
la seva transformació urbanística en els 
articles 17 i 18 de la normativa urbanística 
del PDUSC.

Pla director urbanístic per a la 
concreció de la reserva de sòl per 
a l’establiment de la línia orbital 
ferroviària (PDU-LOF)

Aquest PDU va ser aprovat defi nitivament 
el 8 de gener de 2010 (DOGC 22.04.2010), 
per tal de delimitar i regular la reserva 
de sòl necessària per a la implantació 
de la futura línia orbital ferroviària (LOF), 
prevista al PITC.
Aquesta actuació té per objectiu donar 
un servei ferroviari que uneixi les ciutats 
de la segona corona metropolitana 
sense passar per la ciutat de Barcelona. 
El Pla d’Infraestructures de Transport de 
Catalunya (PITC) i aquest pla director, 
incideix en algunes de les previsions del 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona, 
i obliga al futur POUM de Vilanova i la 
Geltrú, a respectar aquesta reserva.
 

Règim urbanístic del 
sòl. PDUSC-2
Plànols d’ordenació 
del Pla Director 
Urbanístic del 
Sistema Costaner 
integrats per sectors 
de sòl urbanitzable 
delimitat sense pla 
parcial aprovat
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El PDU-LOF, planteja el desenvolupament 
de la línia orbital ferroviària en quatre 
trams:
 - Tram 1. Vilanova i la Geltrú - Vilafranca 

del Penedès
 - Tram 2. Martorell - Terrassa
 - Tram 3. Sabadell - Montmeló
 - Tram 4. Granollers - Mataró

Pel que fa a les estacions lligades a la LOF, 
se’n determinen tres al terme municipal:
 - Vilanova Oest. Entre la Carrerada i 

l’Aragai, a l’encreuament de la ronda 
Ibèrica amb el carrer de l’Alosa. 

 - Vilanova Centre. Entre l’Eixample 
Nord i la Fisa, a tocar de la sínia 
Artigues, a l’encreuament de la 

ronda Ibèrica amb el carrer de 
Miquel Guansé i el camí de la Masia 
d’en Xicarró.

 - Vilanova Est. Estació just entre els 
termes municipals de Vilanova i la 
Geltrú i Sant Pere de Ribes, a tocar 
de la Masia Nova i l’entrada a les 
Roquetes. Es troba a l’encreuament 
de l’Avinguda d’Eduard Toldrà 
(Vilanova i la Geltrú) - rambla del 
Garraf (Sant Pere de Ribes) amb 
l’avinguda de Catalunya. 

El futur POUM haurà de tenir molt presents 
aquestes noves centralitats generades a 
partir de les noves estacions.
Finalment, quant al traçat determinat al 
PDU-LOF, el desglossem en trams:

Plànols d’ordenació 
del Tram 1 al terme 
municipal de 
Vilanova i la Geltrú
Pla Director 
Urbanístic per 
la concreció i 
delimitació de 
la reserva del 
sòl per a la Línia 
Orbital Ferroviària. 
Departament de 
Política Territorial 
i Obres Públiques 
de la Generalitat 
de Catalunya i 
Infraestructures 
ferroviàries de 
Catalunya Ifercat

Reserva per al 
sistema d’in-
fraestructura 
ferroviària

Reserva per 
a l’afectació 
del sistema 
ferroviari

Marc 
d’informació 
urbanística

Estacions



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
El planejament d’ordre superior

55

La línia orbital 
ferroviària
ifercat.gencat.cat

 - Connexió amb la línia de ferrocarril 
de la costa per l’Oest. Es connecta 
amb la línia existent amb dos ramals, 
un pels Dos Forats, al Nord de la Platja 
Llarga i un segon per connectat amb 
la línia de la costa just a l’alçada del 
racó de Santa Llúcia, desviant-se pels 
Dos Forats per connectar amb la LOF.

 - Reserva per al sistema d’infraestructura 
ferroviària. Al PDU-LOF es realitza una 
reserva de sòl per a infraestructura 
ferroviària lligada al caràcter d’inici/
fi nal de línia. Es troba situada entre la 
C-31 i la C-246a, a l’alçada del mas 
de l’Esquerrer de Dalt. 

 - Aquest tram passa just per la ronda 
Ibèrica, des de l’Aragai fi ns al polígon 
industrial Les Roquetes. 

 - A partir del polígon industrial Les 
Roquetes cap a Est per l’avinguda 
d’Eduard Toldrà i la rambla del Garraf. 

 - Connexió amb la línia de ferrocarril 
de la costa per l’Est. 

Pla director urbanístic de les àrees 
residencials estratègiques de l’Alt 
Penedès-Garraf

El PDU va ser aprovat el 28 de juny de 
2010 (8.07.2010) i inclou els municipis de 
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la 
Geltrú.
Aquest PDU delimita un Àrea Residencial 
Estratègica (ARE) a Vilanova i la Geltrú 
anomenada “Entre Torrents”, dins del 
sector de sòl urbanitzable l’Eixample Nord. 

A la memòria del PDU es descriu 
pel que fa als aspectes de caràcter 
urbanístic, el desenvolupament del 
sector de l’Eixample Nord permetrà 
dotar a la ciutat d’un eixample 
adequadament connectat amb el 
centre històric, amb una important àrea 
de desenvolupament terciari, de serveis 
i d’equipaments. Igualment s’afavoreix 
la compactació urbana, evitant la 
dispersió dels creixements en continuïtat 
amb el teixit urbà, atenent les necessitats 
socials d’accés a l’habitatge, la previsió 
i modernització de les infraestructures, 
la millora dels equipaments amb nous 
equipaments que donaran una oferta 
adequada amb relació als habitatges. 
També atén a la cohesió social, 
fomentant la mescla equilibrada dels 
grups socials amb una ubicació que 
permet una distribució en el territori 
de l’habitatge protegit evitant una 
concentració excessiva i la segregació 
espacial dels ciutadans per raó del seu 
nivell de renda, afavorint per tant la 
cohesió social, evitant la formació de 
guetos, així com la protecció adequada 
del medi ambient i del patrimoni natural, 
mitjançant la preservació del sector de 
la Platja Llarga. 
En aquest àmbit, pel que fa als 
equipaments i els espais lliures, proposa 
una reserva per a usos sanitaris, un 
CEIP de dues línies i espais lliures amb 
continuïtat del nucli tradicional amb 
l’Eixample Nord.
Les dades bàsiques de l’ARE Entre Torrents 
són:
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3.5. ELS PLANS ESPECIALS 
URBANÍSTICS

Els objectius dels Plans Especials 
Urbanístics (PEU) són desenvolupar, si 
és necessari, determinacions dels plans 
territorials, sectorials i del planejament 
general per a la ordenació de recintes 
i conjunts artístics, per a la millora i 
recuperació del paisatge urbà, per a 
la protecció addicional de les vies de 
comunicació, millora d’àmbits rurals, 
per a la identifi cació i regulació de les 
masies i cases rurals, per a la implantació 
d’obres i usos en sòl no urbanitzable 
(article 47.4 TRLU), millora i protecció 
d’espais agrícoles i forestals, dels espais 
fl uvials i, en general, del medi natural i 
del paisatge o qualsevol altra fi nalitat 
anàloga; ordenar el subsòl si no és objecte 
d’una altra fi gura de planejament; 
implantar càmpings i establiments de 
turisme rural; concretar la titularitat i l’ús 
d’equipaments comunitaris; creació de 
sistemes urbanístics, generals o locals, 
no previstos en el planejament urbanístic 
municipal o per a la modifi cació dels ja 
previstos i per tal de legitimar l’execució 
directa d’obres d’infraestructura del 
territori o elements determinants del 
desenvolupament urbà; implantació 
d’activitats vinculades a l’explotació de 
recursos naturals.
En aquest apartat despleguem aquells 
de caràcter supramunicipal. 

 - Classifi cació del sòl: Sòl urbanitzable 
delimitat

 - Superfície de l’àmbit: 165.000 m2

 - Inclusió i/o vinculació de Sistemes. 
121.320,01 m2; 73,53%

 - Edifi cabilitat bruta: 0,75 m2 sostre/m2 
sòl

 - Densitat: 59,88 habitatges/ha
 - Usos principals: Habitatge lliure i 

habitatge protegit
 - Percentatge d’aprofi tament de 

cessió: 15%
 - Habitatges amb protecció ofi cial: 

50,68% del nombre total (486 
habitatges) i 45,00% del sostre

 - HPO règim general: 183 habitatges; 
19,08%

 - HPO règim especial: 61 habitatges; 
6,36%

 - HPO règim concertat: 97 habitatges; 
10,11%

 - HPO règim concertat català: 145 
habitatges; 15,12%

ARE Entre Torrents
Memòria general 
del Pla Director 
Urbanístic de les 
Àrees Residencials 
Estratègiques de 
l’àmbit de l’Alt 
Penedès - Garraf. 
Generalitat de 
Catalunya i 
INCASÒL
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57Pla especial de protecció del 
medi físic i del paisatge de l’espai 
natural del Garraf

D’acord amb Parcs de Catalunya i la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona, el Pla especial de 
protecció del medi físic i del paisatge 
de l’espai natural de Garraf (PEP Garraf) 
opera com a norma interpretativa 
general per a l’establiment d’un règim 
de protecció i conservació del medi 
físic, el paisatge, els sistemes naturals i la 
diversitat biològica de l’espai natural del 
Garraf, compatible amb l’aprofi tament 
sostenible dels seus recursos i l’activitat 
dels seus habitants, així com l’ordenació 

de l’ús públic i el foment del coneixement 
i el respecte al  medi, amb atenció 
preferent a l’educació ambiental.
El PEP Garraf inclou els municipis de 
Begues, Castelldefels, Gavà, Olesa de 
Bonesvalls, Sant Pere de Ribes, Sitges i 
Vilanova i la Geltrú. 
Va ser aprovat el 24.5.1986 i el 16.12.1986, 
i publicat al DOGC el 18.02.1987. D’ençà 
s’ha produït una modifi cació aprovada 
el 19 de novembre de 2001 (DOGC 
10.12.2007).

municipal
de VNG

Identificació PE

Terme

Agrícola

Interès natural

Subjecta
ordenació
preexistent

Xarxa bàsica
de vies i camins

Xarxa rodada
principal

Inventari del
patrimoni 
arquitectònic

! Elements
incorporats

Zones, xarxa 
bàsica de vie si 
camins i inventari 
del patrimoni 
arquitectònic 
Pla especial de 
protecció del medi 
físic i del paisatge 
de l’espai natural 
del Garraf
Elaboració pròpia 
a partir del Pla 
especial de 
protecció del medi 
físic i del paisatge 
de l’espai natural 
del Garraf. Parcs de 
Catalunya, xarxa 
de Parcs Naturals. 
Diputació de 
Barcelona
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Al terme de Vilanova i la Geltrú el Pla és 
coincident amb l’àmbit del PEIN Massís 
del Garraf. El Pla especial estableix cinc 
tipus de zones en sòl rural de regulació 
genèrica, de les quals en trobem les dues 
següents al terme municipal de Vilanova 
i la Geltrú:
 - Zona agrícola. Constitueixen aquells 

sectors on es concentren terrenys 
que presenten característiques de 
conreu i són objecte d’aprofi taments 
i usos agropecuaris. 
La fi nalitat bàsica d’aquesta 
zona és el manteniment i 
millor desenvolupament de les 
activitats agràries i la millora de 
les condicions de vida dels seus 
habitants, compatibilitzant-ho amb 
la necessària protecció del medi 
natural i dels elements del patrimoni 
arquitectònic. 
Els usos admesos es defi neixen a 
l’article 47 al Text Normatiu del Pla 
especial i són: les activitats agrícoles i 
ramaderes, en aquelles terrenys que 
presentin les característiques adients 
per al seu desenvolupament; el conreu 
de camps abandonats; els processos 
d’aforestació regulats per la legislació 
en matèria forestal; totes aquelles 
activitats admeses a la Zona d’Interès 
Natural i les de caràcter general 
defi nides al Text Normatiu del Pla 
especial. 
A terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, el Pla especial hi identifi ca una 
petita franja a la part alta del fondo 
del Castellot, un àrea agro-forestal 

lligada al mas Roig, un altre petit àmbit 
lligat al camí dels Escalons i el fondo 
del Coscó,  dues àrees consolidades 
al fondo d’en Coloma i al fondo de 
les Mesquites, i fi nalment les zones 
agrícoles al voltant del mas de l’Artís. 

 - Zona d’interès natural. Aquesta zona 
està integrada per sòls ocupats per 
espècies predominantment arbòries 
o arbustives, no característiques del 
conreu agrícola o objecte d’aquest, 
i els prats, erms, codines, cingles i 
per  tots els altres components del 
paisatge natural. 
Als terrenys d’aquesta zona s’hi 
permeten els següents usos: la gestió 
forestal compatible amb el principi 
bàsic de persistència, conservació 
i millora de les masses forestals; 
la repoblació, la conservació i el 
tractament silvícola i els treballs 
complementaris que tinguin per 
objecte la restauració forestal i la 
millora dels terrenys afectats per 
incendis, els erms i els degradats per 
altres causes, sempre que presentin 
característiques adients per a la 
seva reforestació; les pràctiques 
ramaderes, sempre que aquestes 
no siguin causa de deteriorament, 
empobriment dels sòls forestals 
o d’erosió, d’acord amb el que 
estableix la legislació vigent; les 
activitats agrícoles en aquells sòls que 
reuneixin les condicions necessàries 
per al seu desenvolupament, 
sempre que preservin els continguts 
característics de la zona; en els sòls 

Mosaic agro-forestal 
al Mas de l’Artís. 
Zona d’interès 
natural i zona 
agrícola
Font: Bingmaps
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necessàriament vinculats amb les 
activitats que es desenvolupin a 
l’interior.
Al terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú. El Pla especial hi identifi ca 
tota la Serra del Garraf al Nord 
de l’autopista Pau Casals, sense 
incloure   l’àmbit entre el fondo del 
Frare i l’autopista; tot l’àmbit de la 
serra entre el torrent de Sant Joan, 
l’autopista , el torrent de la Pastera i 
el punt dels Mitjotes.

D’altra banda, el Pla estableix una 
Xarxa Bàsica de Vies i Camins on a 
Vilanova i la Geltrú només hi trobem 
el tipus de Xarxa Rodada Principal, 
integrada per les carreteres de trànsit 
general que travessen l’àmbit del Pla 
especial, les fi nalitats bàsiques de la qual 
són la circulació general pel territori, la 
comunicació entre els principals nuclis 
de població i la vertebració general del 
trànsit rodat d’aquest sector geogràfi c. 
Les actuacions a la Xarxa Rodada 
Principal es regulen a través de les 
determinacions normatives i legals en 
matèria de carreteres. 
A Vilanova el Pla especial hi identifi ca 
com a Xarxa Rodada Principal el tram 
del camí de Vilanova i la Geltrú al Mas de 
l’Artís, entre aproximadament el Maset del 
Safont i el terme municipal de Canyelles.
Finalment, el Pla especial incorpora un 
inventari del patrimoni arquitectònic, on 
a Vilanova només hi identifi ca el mas de 
l’Artís.

Altres plans especials de 
protecció del medi físic i del 
paisatge de l’espai natural 
limítrofs amb Vilanova i la Geltrú

Just al Nord-Oest del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú es produeix el límit 
entre tres Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona, els parcs del Garraf, el Foix 
i d’Olèrdola. Tot i no afectar directament 
al terme municipal de Vilanova, s’han de 
tenir molt en compte al futur POUM.
El Pla especial de protecció del medi físic i 
del paisatge de l’espai natural d’Olèrdola 
va ser aprovat el 11 de novembre de 
1992 (DOGC 20.11.1992), i ha estat 
modifi cat en data de 2 de desembre de 
1997 (DOGC 22.01.1998). El límit d’aquest 
Pla és pràcticament coincident amb el 
límit del PEIN d’Olèrdola.
El primer Pla especial de l’embassament 
del Foix va ser aprovat el 28 de juliol 
de 1993 (DOGC 11.10.1993). El nou Pla 
especial del Foix va ser aprovat el 26 de 
gener de 2012 (DOGC 20.04.2012).

Altres documents de referència

Paga la pena fer esment de dos 
documents que fan referència a la xarxa 
de Parcs de la Diputació de Barcelona, 
i concretament aquells que afecten 
directament al municipi de Vilanova i 
la Geltrú. Tot seguit despleguem aquells 
que creiem, resulten de més interès pel 

Límits dels plans 
especials urbanístics 
de protecció dels 
espais de la Xarxa 
de Parcs Naturals 
de la Diputació de 
Barcelona i límits 
àmbits adherits a la 
Carta Europea de 
Turisme Sostenible 
dels Parcs del 
Garraf, Olèrdola i 
Foix (CETS)
Elaboració pròpia a 
partir del Shapefi le 
de Límits dels PEU 
de protecció dels 
espais de la Xarxa 
de Parcs Naturals 
de la Diputació de 
Barcelona, extret de 
la Ofi cina Tècnica 
de Planifi cació i 
Anàlisi Territorial. 
Gerència de serveis 
d’Espais Naturals. 
Diputació de 
Barcelona.
Límits carta 
europea: mapa 
d’empreses CETS. 
parcs.diba.cat 

terme
municipal
de VNG

Àmbit CETS

Parc d'Olèrdola

Parc del Foix

Parc del Garraf

Límit de



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

60 futur urbanístic del municipi.

Carta europea de turisme sostenible dels 
Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix

El 7 de desembre de 2017, els parcs 
del Garraf, Olèrdola i Foix van rebre la 
certifi cació de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible (CETS).
Es tracta d’un reconeixement amb abast 
europeu i gestionat per la Federació 
Europarc. La carta garanteix un ús 
turístic del parc compatible amb la 
conservació del territori, minimitzant 
els impactes negatius i contribuint al 
desenvolupament econòmic local. 
D’acord amb la informació extreta de 
Parcs de Catalunya, Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona, la 
Carta és una eina de planifi cació i gestió 
d’adhesió voluntària, que permet als 
espais naturals protegits desenvolupar 
el turisme de manera sostenible basant-
se en cinc principis bàsics: donar 
prioritat a la conservació; contribuir al 
desenvolupament sostenible; aconseguir 
el compromís de tots els actors; planifi car 
el turisme sostenible de forma efectiva; i 
buscar la millora contínua.
L’assoliment d’aquests principis 
s’aconsegueix de forma gradual, 
estructurant-se en tres fases, que s’assoleixen 
de manera voluntària, en funció de les 
necessitats i objectius de cada indret. La 
primera comprèn l’acreditació de l’espai 
natural protegit com a espai CETS. Per 
assolir aquesta acreditació l’Espai Natural 
Protegit ha d’establir conjuntament amb 
els agents implicats del territori una sèrie 
de mecanismes, formes de treball que els 
permeti de forma coordinada elaborar 
una diagnosis, una estratègia i fi nalment 
un programa d’actuació per a un turisme 
sostenible.
La segona fase comporta la participació 
del sector privat turístic implicat en les 
bones pràctiques de gestió turística per a 
un turisme sostenible. Així doncs, l’adhesió 
d’empreses turístiques dins la marca 
CETS estableix un vincle de coordinació, 
treball i coneixement entre les empreses i 
l’espai natural protegit, culminant amb la 
fi rma d’un acord de col·laboració entre 
l’empresa i l’espai natural.
Finalment, en la tercera fase es treballa 
per a l’acreditació d’agències de 

viatges que realitzin paquets turístics 
amb empreses acreditades i sobre la 
descoberta dels valors naturals i culturals 
de l’espai.
Els Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, junt 
amb els catorze municipis que integren 
aquests espais naturals, resten acreditats 
amb la Carta des de l’any 2017 fi ns a 
fi nals del 2021, amb tot un seguit de 
compromisos per tal d’avançar cap a 
un model de desenvolupament i turisme 
sostenible. 
Els municipis de la CETS que integren 
el Parc del Garraf són Begues, Gavà, 
Castelldefels, Sitges, Sant Pere de Ribes, 
Vilanova i la Geltrú, Olivella, Avinyonet 
del Penedès i Olesa de Bonesvalls; els 
que integren el Parc d’Olèrdola són 
Canyelles i Olèrdola; i els del Parc del Foix 
són Castellet i la Gornal, Santa Margarida 
i els Monjos i Cubelles.
Tot i que totes les actuacions que 
s’estableixen a la memòria 2017-2018 de 
la CETS elaborada al febrer del 2019 per 
la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona, resulten de gran interès, 
aquelles que trobem més rellevants per 
al futur POUM de Vilanova i la Geltrú 
són: ordenar l’accés i les activitats 
turístiques als espais naturals protegits; 
preveure sistemes de recollida selectiva 
en la realització d’activitats en els espais 
naturals; millorar la recollida selectiva 
en les zones urbanes i periurbanes dels 
municipis; implantar els Plans d’Acció per 
a l’Energia Sostenible; realitzar un control 
i seguiment de la circulació motoritzada 
per les vies dels Parcs i facilitar alternatives 
de mobilitat sostenible; promoure la 
revisió i l’aprovació de les ordenances 
municipals relatives a l’accés al medi 
natural; defi nir l’ús públic en els espais 
protegits de manera consensuada; i 
identifi car els recursos turístics de l’àmbit 
CETS.
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Catàleg de Paisatge de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
(CPRMB)

La Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge de 
Catalunya, instaura la fi gura dels Catàlegs 
de Paisatge, com a instrument per a la 
introducció d’objectius paisatgístics en 
el planejament territorial, així com en les 
polítiques sectorials, adoptant d’aquesta 
manera els principis i estratègies d’acció 
que estableix el Conveni Europeu del 
Paisatge promogut pel Consell d’Europa.

Els Catàlegs de Paisatge es conceben 
com a eines útils per ordenar i gestionar 
el paisatge des de la perspectiva del 
planejament territorial. El seu àmbit 
es correspon amb cadascun dels 
Plans Territorials Parcials (Alt Pirineu 
i Aran, Comarques Centrals, Camp 
de Tarragona, Terres de Lleida, Regió 
Metropolitana de Barcelona, Comarques 
Gironines i Terres de l’Ebre). La funció 

Garraf

Plana del Garraf

Unitats de paisatge
Elaboració pròpia a 
partir de les Unitats 
de Paisatge de 
l’Observatori del 
Paisatge

municipal
de VNG

Nom Unitat de 
Paisatge

Terme

Garraf

Plana del

Garraf
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la de reconèixer els diferents paisatges 
de Catalunya, identifi car llurs valors i 
estat de conservació i proposar objectius 
de qualitat paisatgística, en tant que 
propostes a incorporar en el planejament 
territorial i en polítiques sectorials.
El Catàleg de Paisatge de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (CPRMB) 
va ser impulsat per l’Observatori del 
Paisatge i aprovat defi nitivament el 11 
de desembre de 2014.
Es tracta d’un instrument nou per a 
la protecció, gestió i ordenació del 
paisatge, d’una eina de suport a la 
planifi cació territorial. No te vincles 
normatius, ni és estricta i directament 
vinculant; no atorga aprofi taments, però 
sí que estableix criteris que hauran de 
seguir els plans urbanístics i territorials. I 
aquí rau segurament un dels seus valors 
fonamentals. Es tracta d’instruments 
innovadors, que han estat àmpliament 
participatius des de l’inici, i tenen 
en compte quins aspectes valorem 
i el que la ciutadania vol del nostre 
paisatge. Cal doncs tenir ben present les 
previsions del Catàleg de Paisatge de 
la Regió Metropolitana de Barcelona, 
responsabilitat d’aquest mateix equip 
redactor de l’Avanç del POUM de 
Vilanova i la Geltrú. En el Catàleg vam 
dedicar un capítol específi c al Garraf i 
a la Plana del Garraf, i una fi txa que fa 
referència, en primer lloc, als trets distintius 
i valors d’aquesta unitat. Destaca els 
elements que la caracteritzen (clima, 
litologia i morfologia, vegetació i usos 

del sòl, poblament i infraestructures); 
la seva evolució històrica; els trets 
fonamentals del paisatge actual (espais 
edifi cats, espais protegits i espais rústics 
no protegits); la expressió artística del 
paisatge, els seus valors (naturals i 
ecològics, històrics, religiosos i espirituals, 
simbòlics i identitaris, productius i estètics); 
les principals rutes i punts d’observació i 
gaudí del paisatge; els impactes i riscos; 
la possible evolució de la unitat de 
paisatge, les amenaces i oportunitats. 
I acaba formulant objectius de qualitat 
paisatgística, mesures i accions.
Quant a les unitats de paisatge, la major 
part del terme municipal de Vilanova 
i la Geltrú es troba dins de la unitat de 
paisatge de la plana del Garraf, i la resta 
a la unitat del Garraf. 
A la fi txa de la unitat de paisatge de la 
plana del Garraf, es destaquen els seus 
principals valors, com els trams de costa 
de penya-segats entre els poblacions 
de Vilanova i Sitges; els diversos masos 
singulars amb el seu entorn immediat 
de vinyes i claps de pineda; el nucli 
antic de la Geltrú, que conserva 
les seves traces medievals originals; 
l’eixample de Vilanova de fi nals del 
XIX, on es destaca la plaça de la Vila i 
la Rambla; i els abundants i diversos 
exemples de construcció amb pedra 
seca, entre els quals destaquen els murs 
o marges de conreu, les barraques i els 
amuntegaments circulars, amb elevat 
valor cultural, ecològic i paisatgístic. 
El CPRMB també estableix tot un seguit 
d’objectius de qualitat paisatgística i 

Voltants de 
Vilanova. Joaquim 
Mir
Catàleg de 
Paisatge de la Regió 
Metropolitana de 
Barcelona. Unitat 
de Paisatge 7: 
Plana del Garraf. 
Observatori del 
Paisatge
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una de les unitats de paisatge. 
Per a aquesta unitat (plana del Garraf), 
s’estableixen els següents objectius de 
qualitat paisatgística:
 - Uns assentaments de Sitges, Cubelles, 

Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú 
ordenats, que no comprometin els 
valors del paisatge circumdant, i 
amb uns accessos de qualitat.

 - Unes urbanitzacions ordenades i 
integrades en el paisatge, de manera 
que es minimitzi el seu impacte visual.

 - Una façana marítima de Sitges i 
Vilanova i la Geltrú ben preservada 
i gestionada, que mantingui el seu 
valor escènic i històric i preservi la 
identitat paisatgística de cada lloc, 
formada per valors i elements de 
caràcter natural i cultural.

 - Uns corredors verds amplis enmig 
de la plana litoral, amb capacitat 
d’articular espais oberts de diferents 
escales.

 - Un paisatge agrícola de vinya i 
cereal de secà preservat i ben 
gestionat, que mantingui la diversitat 
d’elements que el caracteritzen i el 
doten d’identitat pròpia.

 - Uns paisatges que mantinguin en 
bon estat les restes megalítiques de 
primer ordre (la cova del Gegant), i 
altres elements patrimonials, antics 
i moderns (les «torres» d’estiueig 
del Terramar i de la Farola, l’antic 
autòdrom de Terramar, la capella 
barroca del Vinyet, les esglésies 
de Santa Maria de la Geltrú i Sant 
Antoni de Vilanova, l’ermita de Sant 
Cristòfol, etc.).

 - Un sistema d’itineraris i miradors que 
emfasitzin les panoràmiques més 
rellevants i permetin descobrir la 
diversitat i els matisos dels paisatges 
de la Plana de Garraf.

Pel que fa a les propostes de criteris 
i accions dirigits prioritàriament a la 
protecció:
 - Conservar l’entorn Colls-Miralpeix i la 

platja Llarga, pel seu valor ecològic i 
escènic i per la seva funció social.

 - Conservar els entorns rurals i conreus 
de la plana, especialment als indrets 
en contacte o propers al mar (de 
Sant Gervasi a Vilanova) i a les 
vores dels sòls urbanitzables i de 

les infraestructures, pels seus valors 
estètics i culturals i per la seva funció 
esponjadora dels creixements urbans 
i diversifi cadora dels paisatges.

 - Preservar i restaurar els petits 
fragments d’aiguamolls litorals i 
platges poc transformades (platja 
Llarga, desembocadura del Foix) i les 
comunitats naturals que allotgen.

Quant a les propostes de criteris i accions 
dirigits prioritàriament a la gestió:
 - Impulsar l’elaboració d’estudis 

d’impacte i integració paisatgística 
de les propostes de noves 
infraestructures viàries, que incloguin 
mesures d’integració paisatgística 
efi caces.

 - Promoure la integració paisatgística 
de masies, ermites, esglésies i 
castells i fomentar l’oferta turística i 
l’enriquiment dels itineraris existents. 
Destaquen l’església del Vinyet o 
les ermites de Sant Joan i Gràcia. 
Cal impulsar iniciatives que vinculin 
els elements del patrimoni històric 
i arqueològic de principal interès i 
amb valor històric amb els itineraris 
paisatgístics, com a suplements 
pedagògics de la xarxa de 
recorreguts. 

 - Preservar les fi tes més rellevants –com 
el castell de Ribes i els antics nuclis 
murats de Vilanova i la Geltrú- i evitar 
les construccions, infraestructures 
i, en general, les barreres visuals 
que impedeixin o difi cultin 
considerablement la percepció de 
les vistes més interessants des de i 
cap a aquests.

Finalment, quant a les propostes de 
criteris i accions dirigits prioritàriament a 
l’ordenació:
 - Procurar que les edifi cacions 

aïllades s’integrin adequadament 
amb l’entorn. Partir de l’anàlisi de 
l’arquitectura pròpia de la zona i 
defi nir tipologies, volums, materials 
i colors que mantinguin una relació 
harmònica i coherent amb les 
edifi cacions tradicionals.

 - Mantenir la compacitat dels nuclis 
urbans i evitar-ne la dispersió. 
Mantenir el perfi l i la qualitat 
de les façanes urbanes i evitar 
la construcció d’elements que 
distorsionin negativament la silueta 



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

64 o la imatge perimetral dels nuclis. 
Millorar la qualitat estètica dels seus 
accessos i perifèries residencials i/o 
industrials.

 - Mantenir la qualitat de les façanes 
marítimes dels assentaments històrics 
dels municipis de Sitges i Vilanova 
i la Geltrú. Els POUM d’aquestes 
poblacions haurien d’incorporar 
aquest objectiu i establir, quan siguin 
necessàries, mesures per recuperar 
la coherència formal de les façanes 
marítimes actuals.

 - Introduir en el planejament urbanístic 
municipal de Sitges, Vilanova i la 
Geltrú, Sant Pere de Ribes i Cubelles 
un apartat específi c sobre el 
tractament paisatgístic de les vies 
d’accés a aquestes poblacions amb 
l’objectiu de garantir uns accessos als 
nuclis urbans ordenats, que facilitin 
la transició entre els espais oberts i 
els paisatges urbans i que reforcin el 
caràcter i la identitat de cada nucli 
urbà.

 - Promoure l’ordenació paisatgística 
de les activitats comercials 
associades a les vies d’accés als 
nuclis (tant pel que fa als edifi cis 
com a les instal·lacions adjacents 
i als espais d’emmagatzematge i 
exposició a l’aire lliure).

 - Vetllar per la correcta ordenació 
dels fronts marítims, per adaptar-los 
a les especifi citats geomorfològiques, 
naturals i patrimonials del lloc. 
Es consideren zones prioritàries 
d’actuació les franges costaneres 
amb continus urbans de Sitges, 
Vilanova i la Geltrú i Cubelles. La línia 
de costa alterna trams de platges 
d’alt valor escènic, com ara la platja 
Llarga, amb aiguamolls puntuals i amb 
trams de costa de penya-segats entre 
les poblacions de Vilanova i Sitges. A 
més d’aquesta diversitat morfològica, 
destaquen certs elements naturals, 
com la zona costanera dels Colls, que 
és una de les que millor es conserven 
de tota la Regió Metropolitana de 
Barcelona. Els intensos processos 
d’urbanització de primera línia de 
mar, generats principalment per 
l’increment dràstic del sector turístic, 
han arribat a tenir una important 
incidència en el paisatge.

 - Vetllar perquè la carretera C-246 i la 

via fèrria, defi nides com a itineraris 
paisatgístics, mantinguin perspectives 
obertes cap al paisatge i evitar la 
construcció a les parcel·les agrícoles 
de tancaments, edifi cacions o 
elements opacs que limitin el camp 
visual o desfi gurin les panoràmiques 
de manera signifi cativa.

 - Millorar la continuïtat dels itineraris de 
vianants. Estudiar les propostes més 
adequades per superar la via del 
tren sense risc.

 - Ordenar les activitats extractives, 
regenerant-ne els espais perimetrals 
i les àrees en desús i adoptant-hi 
mesures d’integració paisatgística.

 - Concentrar i compactar al màxim 
els polígons industrials i comercials en 
el territori, minimitzar l’ocupació de 
terrasses fl uvials, limitar la formació 
de façanes amb una exposició visual 
directa a les vies de comunicació per 
evitar l’efecte carretera - aparador, 
no generar interferències visuals 
signifi catives amb l’entorn i mantenir 
certa connectivitat ecològica, 
social i visual. Procurar la integració 
paisatgística de les edifi cacions 
(condicions d’ubicació, volumetria, 
materials, colors, etc.), la xarxa 
viària interna, les zones verdes i la 
vegetació.

 - Promoure una xarxa d’itineraris 
paisatgístics i de miradors accessibles 
a peu o en vehicle on la percepció 
del paisatge és més àmplia i 
suggeridora. Aquesta xarxa, que 
comprèn miradors i camins existents 
i d’altres a consolidar, hauria de 
rebre les actuacions necessàries 
de condicionament, senyalització, 
manteniment i difusió per facilitar la 
percepció dels valors del paisatge i 
el coneixement del territori. Són els 
miradors del castell de Miralpeix, el 
turó de la Punta i el castell de Ribes; 
els itineraris paisatgístics a peu de 
Vilanova i la Geltrú-Arboç, serra 
de Bonaire-Vilanova i la Geltrú, pla 
de Querol-camí Mas, Sitges-Olesa 
de Bonesvalls i Vilanova i la Geltrú-
Garraf, i els itineraris motoritzats 
de Cubelles-Castellet i la Gornal, 
Cubelles-Canyelles, Canyelles-
Olivella, la Ginesta, Sitges i Vilanova i 
la Geltrú-Sitges.

 - Dedicar en el planejament urbanístic 
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una especial atenció a altres miradors 
i itineraris locals accessibles, a aquells 
que es troben en els espais periurbans 
i també als camins de ronda.

D’altra banda, a la fi txa de la unitat de 
paisatge del Garraf, es destaquen els 
seus principals valors en el paisatge, com 
són la naturalesa calcària blanquinosa 
del rocam contrasta amb el verd de 
la màquia; els penya-segats abruptes 
sobre el mas confi guren un litoral retallat 
i salvatge; les cabanes de pedra seca, 
un bon nombre de masos i alguns 
veïnals rurals conformen un paisatge 
humanitzat molt interessant per la seva 
austeritat formal i adaptació a un entorn 
natural inhòspit; els fondos, o lleres dels 
barrancs amplis, amb camps i hortes 
contrasten amb el paisatge sec i rocallós 
circumdant.
Per a aquesta unitat (Garraf), 
s’estableixen els següents objectius de 
qualitat paisatgística:
 - Unes formacions geològiques del 

massís de Garraf -caracteritzades 
pel relleu abrupte i la naturalesa 
calcària, blanca- preservades com a 
elements confi guradors del paisatge, 
que constitueixin fi tes i se’n revaloritzi 
el caràcter.

 - Uns boscos i matollars gestionats 
adequadament a fi  de reduir el risc 
d’incendi i d’assegurar l’equilibri 
ambiental.

 - Uns creixements periurbans 
controlats, endreçats, que connectin 
els espais verds urbans i periurbans 

amb els corredors i sistemes d’espais 
lliures més pròxims.

 - Un sistema d’infraestructures lineals 
que minimitzi la fragmentació del 
territori i es dissenyi amb criteris 
d’integració paisatgística.

 - Unes urbanitzacions ordenades i 
integrades en el paisatge, de manera 
que se’n minimitzi l’impacte visual.

 - Uns paisatges rurals amb poblacions 
reconegudes pel seu valor històric 
i patrimonial ben planifi cades 
i gestionades, on es fomenti la 
rehabilitació per sobre de la substitució 
d’edifi cacions i que mantinguin els 
principals trets característics.

 - Unes fi tes i fons escènics del Garraf 
preservats i revaloritzats, que es 
mantinguin com a referents visuals i 
identitaris de qualitat.

 - Una arquitectura rural de pedra 
seca que es conservi com a element 
identitari i se’n promogui l’ús en els 
nous elements de tancament.

 - Un paisatge on l’herència de 
patrimoni medieval i de construccions 
defensives com castells i torres 
de guaita hi siguin rellevants (el 
castell d’Eramprunyà, el castell de 
Canyelles, el castell de Castellet, el 
castell de Campdàsens, la torre de 
defensa de Can Planes i el castell de 
Garraf).

 - Un sistema d’itineraris i miradors que 
emfasitzin les panoràmiques més 
rellevants i permetin descobrir la 
diversitat i els matisos dels paisatges 

La plana del Garraf i 
les urbanitzacions. El 
Mas d’en Ricard
Col·lectiu CCRS
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Quant a les propostes de criteris i accions 
dirigits prioritàriament a la gestió:
 - Les cabanes de pastor o de vinya 

i els murs de contenció de les 
feixes agrícoles constitueixen un ric 
patrimoni històric i arquitectònic 
de pedra seca. Cal afavorir-ne 
la protecció, el manteniment i 
la restauració i garantir-ne una 
destinació compatible amb un 
paisatge de qualitat i la gestió del 
medi (activitat primària, gestió del 
territori, educació en el paisatge i 
turisme responsable).

 - L’arranjament o el disseny de nous 
traçats d’infraestructures viàries que 
creuïn la unitat, pel seu caràcter 
de paisatge de muntanya, haurien 
de procurar la màxima integració 
paisatgística amb l’entorn. Evitar els 
elements de protecció i seguretat 
disruptius (biona metàl·lica o tanca 
de formigó, tanca de disseny urbà, 
tanca de via ràpida, etc.).

 - Fomentar la millora de la connexió 
ecològica i paisatgística entre el 
Garraf i el mar a través de la carretera 
C-32.

 - Afavorir la recuperació de la 
màquia de garric i margalló, amb 
la perspectiva de poder disposar 
a mig termini d’algunes mostres de 
vegetació properes a la comunitat 
climàcica, pel seu interès científi c, 
paisatgístic i pedagògic. En aquest 
sentit, impedir eventuals repoblacions 

futures amb pins, almenys al sector 
central del massís de Garraf.

 - Procurar evitar la presència 
d’espècies vegetals exòtiques als 
espais públics i prioritzar les espècies 
autòctones.

 - Vetllar pel manteniment i la 
productivitat de les estructures 
agrícoles existents, com a peces 
vertebradores del paisatge i 
generadores d’un ric mosaic 
agroforestal.

 - Promoure la millora de la integració 
paisatgística de les urbanitzacions la 
Rectoria i la Bassa Blanca (Begues), 
mitjançant l’ús de cromatismes 
adequats, la unifi cació de les tanques 
quant a color, forma i dimensió i la 
utilització de vegetació autòctona 
per a l’enjardinament.

 - El Garraf és una àrea amb gran 
densitat de castells i fortifi cacions 
defensives, especialment d’origen 
medieval, tot i que també d’altres 
èpoques, amb un elevat valor històric. 
És el cas del conjunt emmurallat 
d’Olèrdola (amb el castell, l’església 
mossàrab rehabilitada, les tombes 
antropomorfes) i d’altres exemples 
de patrimoni romànic com l’església 
de Sant Miquel d’Olèrdola, l’església 
del Sant Sepulcre, l’ermita de la 
Trinitat etc. A la unitat també hi ha 
nombroses masies i pous de gel 
com a vestigi d’antigues activitats 
productives. És necessari gestionar i 
mantenir els edifi cis patrimonials pel 
seu valor identitari i paisatgístic i com 

Les canteres de 
Garraf. Cantera 
entre el fondo del 
Pedrorell, el coll 
d’en Ferran i la 
C-32, a Vilanova i la 
Geltrú
Font: Bingmaps
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valor econòmic.

 - Afavorir el manteniment de la 
ramaderia extensiva i els conreus 
tradicionals amb sistemes ecològics 
per diversifi car el paisatge, mantenir 
la gestió activa del territori i, 
eventualment, fi xar població i 
prevenir incendis amb activitats 
vinculades al medi.

 - Mantenir els camins per a l’accés a 
peu o en BTT i evitar-ne l’artifi cialització 
excessiva amb elements 
d’urbanització o enjardinaments 
ornamentals.

 - Vetllar pel compliment de les iniciatives 
sorgides fruit dels compromisos de la 
Carta del paisatge de l’Alt Penedès 
que siguin d’aplicació en aquest 
espai: Ordenança del paisatge. 
Promoure l’adaptació i l’aprovació 
per part dels municipis de la comarca 
de la proposta-model d’ordenança 
del paisatge del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès; fi txes de bones 
pràctiques en el paisatge vitivinícola 
del Penedès. Promoure la posada en 
pràctica de les propostes per part 
del sector vitivinícola; ordenança 
de moviment de terres. Regular 
els moviments de terres més enllà 
de l’actual normativa urbanística; 
integració paisatgística de polígons 
industrials existents. Promoure-hi 
actuacions d’integració paisatgística 
tal i com ja ha fet en alguns casos 
el Consell Comarcal de manera 
coordinada amb els municipis; 
Recuperació d’entorns fl uvials. 
Planifi car actuacions de millora i 
conservació dels entorns fl uvials tal i 
com ja està duent a terme en alguns 
casos el Consell Comarcal de manera 
coordinada amb els municipis.

 - Vetllar pel manteniment de la 
connexió paisatgística entre l’espai 
de Colls-Miralpeix i el Parc del Garraf.

 - Vetllar per l’ús de materials d’acabat 
propis de la zona, com ara la teula 
àrab a les cobertes o l’arrebossat a 
les façanes, més tradicional que la 
pedra vista en l’acabat exterior de 
masies i cases de poble.

Finalment, quant a les propostes de 
criteris i accions dirigits prioritàriament a 
l’ordenació:

 - Promoure la restitució dels valors 
paisatgístics als llocs on s’han perdut 
per causa de processos d’explotació 
dels recursos geològics, per exemple, 
la pedrera del Fondo de la Ginesta, 
la que se situa a sobre els Monjos, o la 
del Telègraf (Subirats).

 - Estudiar la manera de reduir la 
incidència paisatgística de la fàbrica 
de ciment del Garraf.

 - Preservar les fi tes paisatgístiques: 
castell de Subirats, torre del 
Telègraf, castell d’Olèrdola, castell 
de Canyelles, castell d´Eram 
Sitges amb prunyà, església de 
Sant Miquel d’Olèrdola, entre 
d’altres i evitar les construccions, 
infraestructures i, en general, barreres 
visuals que impedeixin o difi cultin 
considerablement la percepció de 
les vistes més interessants.

 - Promoure una xarxa d’itineraris 
paisatgístics i de miradors accessibles 
a peu o en vehicle, on la percepció 
i interacció amb el paisatge és més 
àmplia i suggeridora. Aquesta xarxa, 
que comprèn miradors i camins 
existents i d’altres a consolidar, hauria 
de rebre les actuacions necessàries 
de condicionament, senyalització, 
manteniment i difusió per facilitar la 
percepció dels valors del paisatge 
i el coneixement del territori. Són 
els miradors del castell de Subirats, 
el castell de Castellet, la Talaia, el 
Montgròs, la creu de Sant Isidre, 
l’ermita de la Trinitat, la Pleta, la 
Mata, la Morella, can Grau, el castell 
d’Eramprunyà, el castell d’Olèrdola, 
el Montcau, el castell de Gelida, les 
Pedrisses i el bosc de Totossaus; i els 
itineraris motoritzats i a peu defi nits 
a l’apartat de principals rutes i punts 
d’observació i gaudi del paisatge 
d’aquesta unitat de paisatge. Es 
tracta de recorreguts, a peu o en 
vehicle, amb àmplies visuals sobre 
el mar, la plana penedesenca o la 
conurbació barcelonina per la seva 
posició enlairada i la manca de 
barreres naturals o antròpiques.
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Cada Catàleg de Paisatge realitza un 
inventari amb els valors paisatgístics, tot 
enumerant activitats i processos que 
incideixen en la confi guració del paisatge, 
assenyalant els principals recorreguts i 
espais des d’on es percep el paisatge, 
delimitant les unitats de paisatge com a 
àmbits estructuralment, funcionalment o 
visualment coherents sobre els que pot 
recaure un règim específi c de protecció, 
gestió o ordenació.
Les cartes del paisatge, a més a més, 
tenen en compte els inventaris i catàlegs 
de patrimoni cultural, artístic, natural 
de cada àmbit municipal. Es tracta 
d’instruments de concertació entre 
agents d’un territori per fer el diagnòstic 
de l’estat de conservació d’un paisatge, 
fi xar uns objectius de qualitat i concretar 
les accions de millora que cadascú 
hauria de dur a terme. 
La Carta de Paisatge del Garraf va ser 
aprovada el 4 de maig de 2019. Aquesta, 
tot respectant la delimitació de les 
unitats de paisatge defi nides al CPRMB 
vigent, defi neix tot un seguit d’àmbits de 
paisatge, dels quals els següents tenen 
incidència al municipi de Vilanova i la 
Geltrú
 - La plana del Garraf. Es localitza al 

centre i oest de la comarca del 
Garraf a les àrees relativament planes 
i no urbanitzades dels municipis de 
Cubelles, Vilanova i la Geltrú i Sant 
Pere de Ribes (incloent en aquest cas 

el nucli urbà). Representa la plana 
costanera de la comarca del Garraf, 
reomplerta amb sediments col·luvials: 
llims, argiles i còdols provinents de 
l’erosió del massís del Garraf. 
Els objectius a assolir que resulten 
de gran interès per al futur POUM 
són: mantenir actius i sostenibles 
econòmicament els espais agrícoles 
intersticials de la plana, així com 
els elements característics de les 
estructures parcel·làries i funcionals 
agrícoles i els retalls de vegetació 
mediterrània, i amb especial 
atenció a les zones de vinya i de 
regadius tradicionals del Foix; 
afavorir l’evolució i la maduració 
de la vegetació esclerofi l·la del 
Garraf mitjançant la protecció, la 
custòdia del territori, la gestió forestal 
sostenible, la ramaderia sostenible 
i la prevenció d’incendis forestals; 
planifi car i millorar des d’un punt 
de vista paisatgístic i ambiental els 
contactes entre les trames urbanes, 
industrials i d’infraestructures amb la 
vegetació natural del Garraf, amb 
especial atenció a l’entorn periurbà 
de Sant Pere de Ribes i els polígons 
industrials i d’activitats de Cubelles, 
Sitges i Vilanova i la Geltrú; potenciar 
la conservació de les masies de 
la plana del Garraf, amb especial 
atenció als elements lligats a la 
història medieval, al romanticisme 
i la cultura indiana, mitjançant 

Àmbits de paisatge 
de la Carta del 
Paisatge del Garraf
Carta del Paisatge 
del Garraf. Consell 
Comarcal del 
Garraf

Litoral del
Penedès

Garraf

Delta del 
Llobregat

Plana del Garraf

Àrees urbanes 
del Garraf

Colls i Miralpeix

Urbanitzacions 
del Garraf

Garraf 
connector

Litoral i mar del 
Garraf
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la realització d’un Pla Especial 
conjunt amb criteris que afavoreixin 
la conservació i alhora la seva 
reutilització amb usos compatibles 
que permetin el seu manteniment 
econòmic sostenible; crear una xarxa 
comarcal de miradors paisatgístics 
i d’interpretació geogràfi ca que 
utilitzin les fi tes i fons escènics com a 
elements-clau identitaris i les conques 
visuals per a explicar processos 
i dinàmiques paisatgístiques; 
inventariar amb criteris unitaris tots els 
elements arqueològics, etnològics i 
arquitectònics lligats a l’agricultura i 
la ramaderia mediterrània del Garraf, 
amb especial atenció a la cultura de 
la pedra seca i la transhumància, i 
promoure de manera extensa la seva 
conservació mitjançant la iniciativa 
pública i privada; revaloritzar els 
camins, incloent els ramaders, com 
itineraris paisatgístics de coneixement 
del patrimoni natural i cultural 
del Garraf; integrar les activitats 
extractives mitjançant processos de 
restauració paisatgística i dotació 
de noves funcionalitats i usos; 
protegir territorialment els corredors 
d’espais lliures i agrícoles existents 
a la plana del Garraf en el marc 
dels treballs de redacció del Pla 
Territorial del Penedès; planifi car 
l’ús públic dels espais lliures de la 
plana, en compatibilització amb 
l’agricultura; reversió d’espais urbans 
i urbanitzables a no urbanitzables 
en el marc del Pla Territorial del 
Penedès i recuperació paisatgística 

dels mateixos; recuperar els rius, rieres 
i fondos com corredors ecològics 
i estructuradors paisatgístics; 
revaloritzar des del punt de vista 
paisatgístic els arbres monumentals i 
singulars de la plana del Garraf.

 - Àrees urbanes del Garraf. Es localitza 
cap al centre de la comarca paral·lel 
a la franja litoral de la comarca del 
Garraf, corresponent als municipis 
Cubelles, Vilanova i la Geltrú i Sitges. 
Els objectius a assolir són: millorar 
la qualitat paisatgística dels 
desenvolupaments urbans 
residencials als barris de Cubelles 
tot integrant-hi els espais verds, 
l’espai públic i els espais intersticials 
entre els mateixos, tot respectant 
els elements preexistents i utilitzant 
el paisatge mediterrani com a 
base, i aconseguint una integració 
urbana de qualitat entre els nuclis de 
Cubelles, Roquetes, Sitges i Vilanova i 
la Geltrú; planifi car i millorar des d’un 
punt de vista paisatgístic i ambiental 
els contactes entre les trames 
urbanes, industrials i d’infraestructures 
amb la vegetació natural i agrícola 
de l’entorn; crear una xarxa 
comarcal de miradors paisatgístics 
i d’interpretació geogràfi ca que 
utilitzin les fi tes i fons escènics com a 
elements-clau identitaris i les conques 
visuals per a explicar processos i 
dinàmiques paisatgístiques; protegir 
territorialment els corredors d’espais 
lliures i agrícoles existents a la plana 
del Garraf en el marc dels treballs 

Els dos únics punts 
on l’àmbit de 
paisatge de la Plana 
del Garraf toca a 
mar és a la platja 
Llarga i a la platgeta 
de Sant Gervasi. 
Font: Bingmaps
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de redacció del Pla Territorial del 
Penedès.

 - Urbanitzacions del Garraf. Incorpora 
els territoris situats al centre, nord 
i oest de la comarca dominats 
per les urbanitzacions en vessant, 
deslligades de cascs urbans, incloent 
també el nucli urbà de Canyelles. 
Pel que fa als objectius a assolir 
cal destacar: mantenir actius i 
sostenibles econòmicament els 
espais agrícoles intersticials, així com 
els elements característics de les 
estructures parcel·làries i funcionals 
agrícoles i els retalls de vegetació 
mediterrània; afavorir l’evolució 
i la maduració de la vegetació 
esclerofi l·la del Garraf mitjançant la 
protecció, la custòdia del territori, 
la gestió forestal sostenible, la 
ramaderia sostenible i, especialment, 
la prevenció d’incendis forestals; 
planifi car i millorar des d’un punt 
de vista paisatgístic i ambiental els 
contactes entre les trames urbanes 
amb la vegetació natural del Garraf; 
revaloritzar els camins, incloent els 
camins ramaders, com itineraris 
paisatgístics de coneixement del 
patrimoni natural i cultural del Garraf;  
Introduir criteris paisatgístics en el 
desenvolupament dels espais urbans 
i urbanitzables encara no executats 
en el marc del Pla Territorial Parcial 
del Penedès; reversió d’espais urbans 
i urbanitzables a no urbanitzables en 
el marc del Pla Territorial Parcial del 
Penedès i recuperació paisatgística 

dels mateixos;  potenciar i conservar 
els nuclis i poblacions rurals tradicionals 
de la comarca del Garraf, realçant 
els seus valors paisatgístics; tractar 
paisatgísticament i funcionalment 
els camins i vials d’enllaços entre 
urbanitzacions.

 - Garraf connector. Es localitza cap 
al Nord-Oest de la comarca, als 
elements muntanyosos que uneixen 
el massís del Garraf amb Olèrdola i 
les muntanyes del Foix, corresponents 
als municipis de Vilanova i la Geltrú, 
Canyelles i Sant Pere de Ribes. Quant 
als objectius a assolir cal destacar: 
mantenir actius i sostenibles 
econòmicament els espais agrícoles 
intersticials de la plana, així com 
els elements característics de les 
estructures parcel·làries i funcionals 
agrícoles i els retalls de vegetació 
mediterrània; afavorir l’evolució 
i la maduració de la vegetació 
esclerofi l·la del Garraf mitjançant la 
protecció, i custòdia del territori, la 
gestió forestal sostenible, la ramaderia 
sostenible i la prevenció d’incendis 
forestals; planifi car i millorar des d’un 
punt de vista paisatgístic i ambiental 
els contactes entre les trames 
urbanes, industrials i d’infraestructures 
amb la vegetació natural del Garraf; 
potenciar la conservació de les 
masies de muntanya del Garraf 
mitjançant la realització d’un Pla 
Especial conjunt amb criteris que 
afavoreixin la conservació i alhora 
la seva reutilització amb usos 

Àmbit de Paisatge 
Garraf connector
Informe Territoris del 
Paisatge: Iniciatives 
de planifi cació i 
gestió del paisatge 
en l’àmbit local a 
Catalunya
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manteniment econòmic sostenible; 
crear una xarxa comarcal de 
miradors paisatgístics i d’interpretació 
geogràfi ca que utilitzin les fi tes i 
fons escènics com a elements-clau 
identitaris i les conques visuals per 
a explicar processos i dinàmiques 
paisatgístiques; atorgar un grau de 
protecció territorial a les fi tes i fons 
escènics principals del Garraf en el 
marc dels treballs de redacció del 
Pla Territorial del Penedès; inventariar 
amb criteris unitaris tots els elements 
etnològics i arquitectònics lligats a 
l’agricultura mediterrània del Garraf 
i promoure de manera extensa 
la seva conservació mitjançant 
la iniciativa pública i privada; 
revaloritzar els camins com itineraris 
paisatgístics de coneixement del 
patrimoni natural i cultural del Garraf; 
integrar les activitats extractives 
mitjançant processos de restauració 
paisatgística i dotació de noves 
funcionalitats i usos; ordenar les 
antenes i altres elements d’impacte 
a carenes i fons escènics.

A més a més, la Carta inclou tot un seguit 
de fi txes de compromisos específi cs, 
on l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
es compromet a assolir els objectius 
de qualitat establerts a la Carta, a 
desenvolupar en la mesura de la seva 
implicació, les estratègies d’intervenció 
i gestió del paisatge per la comarca, 
les propostes enunciades amb caràcter 
indicatiu en el Programa de gestió, així 

com a con contribuir en el compliment 
dels acords generals i dels compromisos 
estructurants fi xats en el Pacte del 
paisatge del Garraf. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
assumeix els següents compromisos 
específi cs a favor de la protecció, 
ordenació, gestió, millora i valorització 
dels paisatges del Garraf mitjançant la 
iniciativa de la Carta de paisatge:
 - Carta de colors del front marítim 

de Vilanova i la Geltrú. Aquest 
document resulta molt necessari 
per a que el municipi disposi d’una 
eina que harmonitzi i preservi els 
signes d’identitat en les seves 
façanes, prioritzant la integració 
amb el conjunt urbà per sobre de la 
singularització individual. 

 - Recuperació paisatgística i re-
naturalització de la Platja Llarga. 
Protegir la seva gea, els seus 
ecosistemes i el seu paisatge, 
establint una regulació d’usos 
mitjançant les normes i directrius 
necessàries; incentivant, afavorint 
i donant suport a totes aquelles 
iniciatives que representin una 
millora del coneixement de les 
característiques d’aquest espai i 
dels efectes de l’activitat antròpica 
i facilitant la informació necessària 
tant pel coneixement dels valors 
naturals i paisatgístics de l’espai, com 
per afavorir la participació pública 
en el procés de tramitació del Pla. 
En aquest sentit, es milloraran els 
hàbitats i els ecosistemes, eliminant 

El front marítim de 
Vilanova i la Geltrú
Col·lectiu CCRS
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duran a terme tasques de sanejament 
del sòl d’espais determinats que 
afectin realment a la recuperació de 
la vegetació autòctona, integrant 
les infraestructures i tancaments 
existents, adequant els accessos, el 
centre d’Informació, etc. 
Aquest espai està qualifi cat pel 
seu interès geomorfològic, botànic 
i ecològic del qual en destaquen 
les comunitats vegetals dels 
sorrals, el salicornar i els canyissars 
propis dels indrets que s’inunden 
periòdicament i que formen llacunes 
temporals que tenen una gran 
importància estratègica per a les 
aus migratòries. L’espai territorial de 
la platja Llarga està sotmès al Pla 
Especial de Restauració i Protecció 
vigent. Actualment s’està fent 
una modifi cació del planejament 
general per transferir a l’Eixample 
Nord l’edifi cabilitat de Platja 
Llarga. La transferència efectiva 
de l’edifi cabilitat a l’Eixample Nord 
i la cessió de les fi nques privades a 
l’Ajuntament permetran iniciar les 
actuacions defi nitives a la Platja 
Llarga.
Incloure en els documents de 
revisió del Pla General d’Ordenació 
Municipal en tràmit de redacció, 
en la futura modifi cació del Pla 
especial vigent i en el projecte bàsic 
de restauració de la Platja Llarga 
els criteris paisatgístics derivats de la 
Carta del Paisatge del Garraf, del 

Conveni Europeu del Paisatge, de les 
directrius de paisatge del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona, i d’aquells 
altres criteris i directrius i normativa 
d’aplicació directa que proposin 
estratègies, accions i mesures per a 
la protecció, ordenació i gestió del 
paisatge d’aquest indret.

 - Revisió del Pla Especial i Catàleg 
del Patrimoni Històric-Artístic i 
Natural de Vilanova i la Geltrú. 
Amb aquesta iniciativa es pretén 
conservar el paisatge urbà i rural 
de Vilanova i la Geltrú tot protegint 
el patrimoni en la seva globalitat, 
des de les perspectives històriques, 
arqueològiques, paleontològiques i 
naturals, ja que totes elles expressen 
una identitat col·lectiva.

D’altra banda, paga la pena enunciar 
altres compromisos que creiem de gran 
interès per al futur POUM de Vilanova i la 
Geltrú:
 - Millora paisatgística dels polígons 

industrials del Garraf (Node Garraf, 
agència de desenvolupament). 
Actualització de les dades dels 
polígons industrials, defi nició d’uns 
criteris paisatgístics per als polígons 
industrials. 

 - Dinamització del paisatge i turisme 
sostenible als parcs del Garraf, 
Olèrdola i el Foix (Diputació de 
Barcelona i Parcs del Garraf, Olèrdola 
i el Foix). Amb aquesta iniciativa es 
pretén integrar i fer compatibles els 
objectius de la Carta del Paisatge 
del Garraf amb els objectius de la 

Platja Llarga 1956
Vol americà. ICGC
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73Carta Europea de Turisme Sostenible 
(CETS) aplicada als Parcs del Garraf, 
Olèrdola i el Foix. 

 - Promoció del paisatge del Garraf 
i Pla de màrqueting dels polígons 
d’activitat econòmica (Node Garraf, 
Agència de desenvolupament).

 - Promoció del paisatge i centre de 
serveis avançats a les empreses 
(Node Garraf, agència de 
desenvolupament). 

 - Preservació del paisatge i gestió 
forestal sostenible (Mancomunitat 
Penedès-Garraf). Un gran aliat en 
aquest objectiu serà el projecte 
que desenvolupa l’ajuntament de 
Sant Pere de Ribes vers la Biomassa, 
englobant la recepció, assecatge i 
transformació de la fusta en estella i 
el consum en calderes de biomassa 
d’equipaments municipals.

 - Paisatge, transhumància i camí 
ramader de Marina, de la Cerdanya 
al Penedès - Garraf (Grup de treball 
de Transhumància). Per assolir aquest 
objectiu, es proposa valoritzar el 
patrimoni històric, cultural i ambiental 
que representa aquest camí 
ramader, convertint-lo en un recurs 
de desenvolupament regional i local.

 - Garraf: camins, patrimoni i natura 
(Consell Comarcal del Garraf). 
Amb aquesta iniciativa es pretén 
dinamitzar i valoritzar el paisatge del 
Garraf mitjançant l’execució d’un 
pla d’actuació per a recuperar i 
difondre els espais amb valor natural 
i cultural de la comarca, relligant 
els treballs de difusió i recuperació 
patrimonial.

 - Pla Especial de Catàleg de Masies 
dels municipis del Parc del Garraf 
(Diputació de Barcelona, Parc del 
Garraf). Aquest catàleg només té 
efecte sobre el sòl no urbanitzable 
i té rang de planejament general 
quan forma part del POUM i rang de 
planejament derivat si es tramita a 
través d’un pla especial.

 - Paisatge, custòdia del territori i 
custòdia marina (Consell Comarcal 
del Garraf). Amb aquesta iniciativa 
es pretén dinamitzar i valoritzar el 
paisatge del Garraf mitjançant la 
potenciació de la custòdia del territori 
i marina com una eina de millora 
de la qualitat del paisatge i com 

una estratègia de conservació de 
la biodiversitat i dels espais d’interès 
natural, rural, fl uvial, litoral i marí de 
la comarca. La custòdia del territori, 
que és com s’ha traduït al català el 
terme anglès land stewardship, és un 
conjunt d’estratègies i d’instruments 
que pretenen implicar els propietaris 
particulars o públics i als usuaris del 
territori en la conservació i el bon 
ús dels valors i els recursos naturals, 
culturals i paisatgístics de la comarca.

 - Paisatge, protecció de la fl ora, 
la fauna  i dels hàbitats associats 
(Consell Comarcal del Garraf).

 - Guia de paisatge per l’ordenament 
i retirada d’infraestructures de 
comunicació i energètiques en desús 
(Consell Comarcal del Garraf). 

 - Millora, modernització i recuperació 
històrica del canal de reg (Consell 
Comarcal del Garraf). El canal de 
reg és actualment una infraestructura 
que cohesiona i discorre per diferents 
indrets de la unitat de paisatge 
de La Plana. És alhora un element 
diferencial i singular, que dóna sentit 
a aquest paisatge rural.

 - Adequació dels miradors, punts 
d’interès, itineraris i aparcaments 
del Parc del Garraf (Diputació de 
Barcelona, Parc del Garraf).

 - Recuperació dels murs de pedra 
seca i les mulasses (Consell Comarcal 
del Garraf). 

 - Planifi cació i execució de punts 
estratègics de gestió per minimitzar 
els efectes en cas d’incendi forestal 
al Parc del Garraf (Diputació 
de Barcelona, Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, Ofi cina Tècnica de 
Parcs Naturals, Ofi cina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals). Amb aquesta iniciativa es 
pretén la identifi cació i la realització 
de treballs forestals en zones 
relativament petites, per minimitzar i 
facilitar el servei d’extinció d’incendis 
forestals, fer maniobres d’atac 
segures per limitar l’abast d’un Gran 
Incendi Forestal (GIF).

 - Prevenció i extinció d’incendis forestals 
i altres iniciatives vinculades de 
gestió forestal sostenible (Diputació 
de Barcelona, Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, Ofi cina Tècnica de Parcs 
Naturals, Ofi cina Tècnica de Prevenció 
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Municipal d’Incendis Forestals). 
 - Senyes marineres dels pescadors de 

les costes del Garraf (Institut d’Estudis 
Penedesencs). Amb aquesta 
iniciativa es pretén recuperar, fi xar i 
protegir el patrimoni de transmissió 
oral entre generacions de pescadors, 
dels topònims de referència costaners 
d’orientació per a la navegació a la 
vista de les Costes del Garraf (des de 
les proximitats de Tarragona i fi ns a 
les proximitats de Barcelona, en sentit 
ampli) com una forma de valorització 
del paisatge litoral-marí.

 - Toponímia marinera de detall dels 
caladors de pesca del Garraf (Institut 
d’Estudis Penedesencs). Amb aquesta 
iniciativa es pretén recuperar, fi xar 
i protegir el molt antic patrimoni de 
transmissió oral entre generacions de 
pescadors dels topònims de detall 
d’ubicació dels principals caladors 
de pesca situats en les proximitats de 
les Costes del Garraf (l’anomenada 
“mar de Vilanova” pels pescadors 
locals).

 - Vigilància d’alteracions 
paisatgístiques (Consell Comarcal 
del Garraf). 

 - Pla especial de camins de la Plana 
(Consell Comarcal del Garraf i 
Ajuntaments de la unitat de la Plana).

 - Paisatge urbà, generació energètica 
distribuïda i mobilitat més sostenible 
(Mancomunitat Penedès - Garraf).  

 - Camins de les rieres del Garraf 
(Consell Comarcal del Garraf). Amb 

aquesta iniciativa es pretén recuperar 
els valors dels camins històrics de 
la comarca, millorant l’entorn, i 
valoritzant-los com a rutes senderistes 
i miradors dins del programa “Garraf: 
camins, patrimoni i natura”.

 - Suport a la creació de producte 
turístic (Node Garraf, agència de 
desenvolupament). Amb aquesta 
iniciativa es pretén incrementar les 
rendes derivades del sector turístic 
impulsant la creació de productes 
locals i comarcals que generin major 
activitat turística, tot aprofi tant al 
màxim els atractius naturals, culturals 
i gastronòmics propis per augmentar 
el valor dels atractius bàsics del 
territori.

 - Gestió intel·ligent del paisatge i eines 
tecnològiques per a la planifi cació 
i el coneixement (Node Garraf, 
agència de desenvolupament). 
Amb aquesta iniciativa es pretén 
fomentar la recollida de dades (Big 
Data) del visitant i la seva utilització 
posterior en la gestió intel·ligent del 
paisatge, en la planifi cació turística i 
en la presa de decisions per part del 
sector públic i privat.

 - Paisatge i promoció turística (Node 
Garraf, agència de desenvolupament). 
Amb aquesta iniciativa es pretén la 
promoció del paisatge del Garraf 
a partir de promocionar l’oferta 
turística de la comarca en mercats 
de proximitat, però també a nivell 
nacional i internacional, en relació als 
públics objectius.

Els camins de la 
Plana del Garraf
Col·lectiu CCRS
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de les empreses turístiques 
(Node Garraf, agència de 
desenvolupament). Amb aquesta 
iniciativa es pretén fer compatible 
la noció de paisatge com a recurs 
econòmic amb l’aplicació de 
sistemes de gestió de la qualitat i 
dels recursos humans a les empreses 
turístiques del sector turístic del 
Garraf per la millora de la seva 
competitivitat.

 - Cultura escènica del paisatge 
del Garraf i fi lm clúster Costa 
Barcelona (Node Garraf, agència 
de desenvolupament). Amb aquesta 
iniciativa es pretén fomentar i 
dinamitzar la cultura escènica del 
paisatge a la comarca, donant 
suport a la posada en marxa, 
a la consolidació i a impulsar el 
programa de gestió, atracció i 
coordinació d’activitats derivades, 
directa i indirectament de rodatges 
de produccions cinematogràfi ques i 
audiovisuals, així com de reportatges 
fotogràfi cs, en escenaris i paisatges 
de la comarca del Garraf dins de la 
demarcació de Costa Barcelona.

 - Banc de terres del Garraf (Node Garraf, 
agència de desenvolupament). 
Amb aquesta iniciativa es pretén 
informar i facilitar el contacte entre 
els propietaris de parcel·les aptes 
pel conreu, ubicades a la comarca, 
i les persones interessades en el cultiu 
ecològic i professional de les terres.

 - Ofi cina i ordenança del paisatge 
urbà (UNESCO Garraf). Amb aquesta 
iniciativa es pretén l’ordenació de 
l’ús i dels aspectes paisatgístics dels 
espais públics a les ciutats i nuclis de 
la comarca.

Catàleg de Paisatge del Penedès 
(CPP)

L’Observatori del Paisatge de Catalunya 
està coordinant l’elaboració del Catàleg 
de paisatge del Penedès, englobant 
part de tres catàlegs aprovats (Camp 
de Tarragona, Comarques Centrals, 
Regió Metropolitana de Barcelona), 
aprofundint en determinats aspectes i 
generant un discurs propi per al Penedès.
La elaboració del CPP s’està duent a 

terme en paral·lel amb el Pla Territorial 
Parcial del Penedès. 
Actualment, en data estiu de 2019, s’està 
duent a terme la participació ciutadana 
del CPP. 
En l’Acta dels tallers de proposta 
del procés participatiu es recullen 
les següents actuacions prioritàries 
proposades durant la dinàmica:
 - Apostar per la producció de 

proximitat a través d’un parc agrari 
de la Plana del Garraf.

 - Recuperar els camins rals i mirar de 
pacifi car-los

 - Posar en valor el patrimoni rural, en 
especial la pedra seca de la Plana 
del Garraf, protecció de camins, 
carreteres, etc.

 - Potenciar l’activitat agrícola al 
voltant de Ribes, Vilanova i Cubelles 
(Parc agrícola de la Plana del 
Garraf, proximitat, autosufi ciència 
alimentària...)

 - Protegir i potenciar el canal de rec 
del Pantà de Foix com a patrimoni i 
com a infraestructura útil al servei del 
territori.

 - Iniciar la protecció urbanística (Pla 
especial de protecció del medi físic 
i del paisatge+PEIN) al sector litoral 
dels Colls i Miralpeix (costa entre 
Vilanova i la Geltrú i Sitges)

 - Establir connectors i corredors a 
l’espai Ortoll, Platja llarga amb Parc 
del Foix/ Gaià i el Torrent de Sta. 
Maria de Cubelles.

 - Protegir la Platja Llarga de Vilanova; 
el Bosc d’eucaliptus de fons i el camí 
de les dunes.

 - Potenciar el valor de connector del 
Torrent de Santa Maria i el seu entorn 
agrícola.

 - Incorporar mas de Solicrup i ordenar 
tota l’àrea de les Llunes i el mirador.

 - Millora del paisatge urbà i de la 
transició camp-ciutat (entrades a 
nuclis i ciutats). Ordenar l’entorn amb 
normes que tractin tota la plana a 
nivell urbanístic

 - Integrar paisatgísticament i des de 
la planifi cació urbanística polígons, 
urbanitzacions i instal·lacions

 - Obligació de desmuntar instal·lacions 
o edifi cis abandonats sobretot en sòl 
no urbanitzable.
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El Pla Territorial General de Catalunya 
inclou Vilanova i la Geltrú, juntament 
amb Sitges, dins d’un dels quatre sistemes 
de re-equilibri metropolità, aquells que 
tenen capacitat de continuar creixent 
ordenadament, i potencial sufi cient 
per a competir, quant a atractius, 
amb Barcelona, fomentant així la 
descentralització i una distribució més 
equilibrada de població i activitat.

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB) va un pas més enllà. Completa 
les àrees actualment protegides amb 
una sèrie d’espais d’interès natural i 
ambiental, que les lliguen entre si i amb 
el front costaner. Cerca d’evitar que 
la ciutat contínua depassi els seus límits 
actuals i s’estengui absorbint els nuclis 
diferenciats de la ciutat discontínua. 
Proposa articular Vilanova i la Geltrú en 
xarxa amb altres ciutats, que han de fer 
un salt de rang, amb una bona articulació 
tant amb l’àrea metropolitana central, 
com amb la resta de ciutats del sistema 
urbà català. Per aconseguir aquests 
objectius, aposta pel mallat de la xarxa 
ferroviària i pel ferrocarril orbital Vilanova-
Vilafranca, aprofi tant la nova línia per 
dotar de servei ferroviari a nuclis urbans 
actualment desatesos com Roquetes, 
Sant Pere de Ribes i Canyelles. També 
ho fa per la millora del traçat de la C-15 
entre Vilanova i la Geltrú i Igualada; la 
via complementària de la C-32 entre 
Sitges i Cubelles i les variants de la C-31 
al sud de Vilanova i la Geltrú. Proposa 
un Pla director urbanístic per al conjunt 
de la comarca per tal de desplegar 
àrees d’extensió urbana vinculades a 
les noves estacions ferroviàries, àrees 
de nova centralitat, amb habitatge 
intensiu, activitat econòmica (ofi cines i 
comercial) i equipaments qualifi cadors, 
a l’Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú; 
l’ordenació de la xarxa viària i ferroviària 
en coherència amb el planejament 
sectorial i la matriu d’espais oberts.

Dels nombrosos plans territorials sectorials 

hem prestat atenció als que afecten 
més directament a Vilanova i las 
Geltrú (Pla d’Espais d’Interès Natural, 
Pla d’Infraestructures de Transport de 
Catalunya 2006-2026, Pla estratègic de 
la bicicleta a Catalunya 2008-2012 i Pla 
territorial sectorial d’habitatge). Del PEIN 
destaquem la protecció del espai marí 
de les Costes del Garraf i del Massís del 
Garraf, al Nord del municipi, incloent 
el Castellot, el mas Baró, el mas d’en 
Coloma, el mas de l’Artís i la font d’en 
Bonet. El PITC desplega la línia orbital 
ferroviària des de Vilanova i la Geltrú 
fi ns a Granollers, unint les ciutats de la 
segona corona metropolitana sense 
passar per la ciutat de Barcelona i recull 
la plataforma logística del Penedès, 
molt ben connectada amb el port de 
Vilanova. El PEBC dona resposta a una 
demanda creixent d’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport sostenible i el 
PTSH vol garantir que totes les noves llars 
puguin accedir a un habitatge digne i 
adequat en termes de preu, localització, 
règim de tinença, superfície i estat de 
conservació. Precisament Vilanova i la 
Geltrú és un municipi inclòs en les àrees 
de demanda residencial forta, i per 
aquest motiu el municipi ha de disposar, 
en el termini de vint anys, d’un parc mínim  
d’habitatges destinats a polítiques socials 
del 15% respecte del total d’habitatges 
principals existents.

S’ha prestat també atenció al Pla 
Director Urbanístic del Sistema Costaner 
(PDUSC), al Pla director urbanístic per a 
la concreció de la reserva de sòl per a 
l’establiment de la línia orbital ferroviària 
(PDU-LOF), al Pla director urbanístic de 
les àrees residencials estratègiques de 
l’Alt Penedès-Garraf i a diversos Plans 
Especials Urbanístics (Pla especial de 
protecció del medi físic i del paisatge 
de l’espai natural del Garraf i altres plans 
especials de protecció del medi físic i del 
paisatge de l’espai natural limítrofs amb 
Vilanova i la Geltrú), així com a diversos 
documents sectorials (Carta europea de 
turisme sostenible dels Parcs del Garraf, 
Olèrdola i Foix, Catàleg de Paisatge de 
la Regió Metropolitana de Barcelona 
(CPRMB), Carta del Paisatge del Garraf i 
Catàleg de Paisatge del Penedès).
Quant als plans directors urbanístics, el 
PDUSC recull tres unitats territorials de 
regulació de sòl costaner a Vilanova i 

 - Estudi de desclassifi cació de sòls no 
urbanitzables. Buscar viabilitat. Pex: 
Zona Ortoll, Eixample Nord...
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de sòl per la futura línia orbital ferroviària, 
prevista al PITC, i concretament el tram 
Vilanova-Vilafranca i tres estacions al 
municipi. El PDU de les ARE delimita un 
Àrea Residencial Estratègica a Vilanova 
i la Geltrú anomenada “Entre Torrents”, 
dins del sector de sòl urbanitzable de 
l’Eixample Nord.

Quant als plans directors urbanístics, 
el PEP del Garraf estableix un règim de 
protecció i conservació del medi físic, 
el paisatge, els sistemes naturals i la 
diversitat biològica de l’espai natural 
del Garraf. El Catàleg de Paisatge de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, que 
vam redactar farà deu anys, reconeix la 
unitat de paisatge de la plana del Garraf, 
destacant els trams de penya-segats 
entre Vilanova i Sitges; diversos masos 
singulars amb el seu entorn immediat de 
vinyes i claps de pineda; el nucli antic 
de la Geltrú; l’eixample de Vilanova de 
fi nals del XIX; i els abundants i diversos 
exemples de construcció amb pedra 
seca, entre els quals destaquen els murs 
o marges de conreu, les barraques i els 
amuntegaments circulars, amb elevat 
valor cultural, ecològic i paisatgístic. 
Inclou diversos criteris i accions (de 
protecció, gestió i ordenació), així com 
objectius de qualitat paisatgística. La 
Carta del Paisatge del Garraf desplega 
totes aquestes mesures, defi nint tot un 
seguit d’àmbits de paisatge, varis dels 
quals amb incidència a Vilanova i la Geltrú 
(Plana, Àrea urbana i Urbanitzacions del 
Garraf i Garraf connector). Finalment 
cal fer esment que l’Observatori del 
Paisatge de Catalunya està coordinant 
l’elaboració del Catàleg de paisatge del 
Penedès.

Tot aquest conjunt de fi gures de 
planejament d’àmbit superior o sectorial, 
ens mostren un municipi cridat a jugar 
un paper força dinàmic al llarg dels 
propers anys, amb el suport de noves i 
importants infraestructures de connexió. 
Al mateix temps, dibuixen un territori ric 
en paisatges diversos i de notable valor 
natural i cultural, que requerirà articular 
polítiques de valorització dels recursos 
patrimonials i d’impuls al desplegament 
local.
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Si resulta prou important prestar atenció al 
planejament de rang superior i al sectorial, 
per tal d’encaixar adequadament les 
propostes del futur Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Vilanova i la 
Geltrú, igualment ho és analitzar a fons 
els antecedents urbanístics del propi 
planejament municipal, conèixer el 
que s’ha proposat anteriorment, el que 
ha funcionat bé, el que s’ha desplegat 
o s’ha quedat només en el paper i en 
bones intencions, i esbrinar les raons d’un 
resultat o un altre. En aquest capítol ens 
ocupem de l’anàlisi del planejament 
urbanístic vigent del municipal, així com 
en les fi gures de planejament derivat.

4.1. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
MUNICIPAL AL SISTEMA FUNCIONAL 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

El sistema funcional de Vilanova i la 
Geltrú, constitueix un clar àmbit de 
treball, i, més enllà d’això, d’intenses 
relacions a diferents nivells. Per aquesta 

raó, i per tal de poder fer una valoració 
més completa de les qüestions relatives 
a l’habitatge, a l’activitat econòmica, 
equipaments i espais lliures de Vilanova i 
la Geltrú, cal analitzar, i ho fem en aquest 
apartat, el planejament urbanístic 
municipal d’aquesta àrea urbana, que 
incorpora Cubelles, Sant Pere de Ribes, 
Sitges, Vilafranca del Penedès i Vilanova 
i la Geltrú. 
Cal estudiar Vilanova i la Geltrú tenint ben 
present aquest àmbit territorial, ja que 
formen part del sistema de re-equilibri 
metropolità i dels nodes fonamentals 
que han de garantir el desenvolupament 
econòmic de Catalunya durant els 
propers anys.
El Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) 
permet treballar amb un text refós sintètic 
del planejament urbanístic de tots els 
municipis de Catalunya, sobre una base 
cartogràfi ca 1:5.000, a partir d’un procés 
d’homogeneïtzació de les qualifi cacions 
urbanístiques del planejament general 
de de cada municipi. 
En el quadre a continuació es recullen 
els instruments de planejament vigents 

4. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
MUNICIPAL

El planejament 
urbanístic municipal 
del sistema 
funcional de 
Vilanova i la Geltrú
Elaboració pròpia 
a data de juny de 
2019

Planejament vigent Aprovació definitiva Publicació DOGC

Cubelles Revisió Pla General d'Ordenació Urbana Municipal 09.06.1993 10.09.1993

Sant Pere de Ribes Revisió Pla General d'Ordenació Urbana Municipal 17.10.2001 21.11.2001

Sitges Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 30.03.2006 24.05.2006

Vilafranca del Penedès Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 15.10.2003 26.01.2004

Vilanova i la Geltrú Revisió Pla General d'Ordenació Urbana Municipal 29.06.2001 02.08.2001
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Sistema funcional de 
Vilanova i la Geltrú
Elaboració pròpia

als municipis del sistema funcional de 
Vilanova i la Geltrú (SF VNG), i les seves 
dates d’aprovació són els del quadre de 
la pàgina anterior.
No es tracta només de mirar el 
planejament urbanístic municipal de 
Vilanova i la Geltrú en sí mateix, ans 
d’anar més enllà i valorar-lo en funció del 
seu context urbanístic. 
Tot i que cap planejament general 
dels municipis del SF VNG és posterior a 
l’aprovació defi nitiva del PTMB (20 d’abril 
del 2010), hem cregut de força interès 
valorar quines han estat l’estratègia i 
aposta de futur de cadascun d’aquests 
municipis, com s’ha desplegat el seu 
planejament i quins àmbits estan ja 
consolidats. 

Per tal de facilitar aquesta primera 
aproximació i amb la fi nalitat de prendre 
una mateixa base, partim per a tots els 
municipis del SF VNG de la informació 
extreta del MUC.
Tot i que als apartats següents es desplega 
de manera acurada el planejament 
urbanístic municipal de Vilanova i la 
Geltrú, a partir d’un refós re-dibuixat 
sobre una base cartogràfi ca 1:1.000, hem 
cregut convenient mantenir en aquest el 
que del MUC se’n deriva per tal de facilitar 
una lectura homogènia del conjunt de 
municipis. Per aquest motiu algunes dades 
més acurades del planejament vigent de 
VNG que comentem més endavant, no 
encaixaran amb les que aquí es recullen.
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SUC SNC SUD SND

Cubelles 273,81 161,69 14,41

20,22% 11,94% 1,06%

66,78%

8,89%

Sant Pere de Ribes 322,16 74,72 626,01 50,86

7,89% 1,83% 15,33% 1,25%

73,71%

26,82%

Sitges 620,58 42,35 167,88 2,99

14,11% 0,96% 3,82% 0,07%

81,05%

28,89%

Vilafranca del Penedès 375,54 50,32 194,28 66,64

18,90% 2,53% 9,78% 3,35%

65,44%

13,05%

Vilanova i la Geltrú 588,01 56,28 518,27

17,27% 1,65% 15,22%

65,85%

22,35%

*Superfícies en hectàrees

18,93%

518,27

15,22%

21,43%

260,91

13,13%

2.241,74

644,28

4.083,68

4.399,00

1.987,00

3.404,30

3.009,93

396,87 676,87

9,72% 16,58%

3.565,20

662,93

15,07%

170,87

3,88%

1.300,22

425,87

SÒL URBÀ SÒL URBANITZABLE SÒL NO 
URBANITZABLE

1.354,42

273,81

20,22%

176,10

13,00%

904,52

El planejament 
urbanístic municipal 
al sistema funcional 
de Vilanova i la 
Geltrú. Classifi cació 
del sòl segons MUC
Elaboració pròpia a 
partir del MUC (data 
de la consulta juny 
de 2019)

Tenint en compte els criteris esmentats, 
i partint de les delimitacions territorials a 
escala 1:5.000 de l’ICGC, considerem un 
àmbit de 152,28 km2, on Sitges és el terme 
de major extensió, amb 43,99 km2, el que 
representa el 28,89% del total, seguit de 
Sant Pere de Ribes (26,82% amb 40,84 
km2), Vilanova i la Geltrú (22,35% amb 
34,04 km2), Vilafranca del Penedès 
(13,05% amb 19,87 km2) i Cubelles (8,9% 
amb 13,54 km2).
Els municipis amb més sòl urbanitzable 
són Sant Pere de Ribes (676,87 ha) 
i Vilanova i la Geltrú (518,27 ha). Si 
superposem les determinacions del Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona pel 
que fa a la mobilitat, observem com, 
d’una banda, el planejament de Sant 

Pere de Ribes és coherent amb el traçat 
de la Línia Orbital Ferroviària (LOF), 
proposant un creixement cap a ponent, 
entre el nucli i aquest, on l’estació es 
trobaria al centre d’aquest creixement, 
a tocar de l’Hospital de Sant Camil. 
D’altra banda, Sant Pere de Ribes també 
sembla apostar per la rambla del Garraf, 
completant el teixit industrial - comercial 
ja consolidat en aquest eix. 
Pel que fa a Vilanova i la Geltrú, a 
l’esquema de la pàgina següent, es 
pot observar com el Pla General vigent 
té una reserva de sòl principalment a 
l’Eixample Nord, l’Ortoll i la Muntanyeta, 
és a dir, tots els creixements es contenen 
entre la C-31 i la línia de costa.
Amb la LOF i les estacions previstes, 
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El planejament 
urbanístic municipal 
a l’àrea funcional de 
Vilanova i la Geltrú. 
Esquema superior: 
Classifi cació del sòl
Esquema 
pàgina següent: 
Qualifi cació del sòl
Elaboració pròpia a 
partir del MUC (data 
de la consulta juny 
de 2019)

l’Eixample Nord pren protagonisme i la 
ronda Ibèrica es converteix en un eix 
amb un alt grau de centralitat.
La homogeneïtzació de les diferents 
qualifi cacions urbanístiques del Mapa 
Urbanístic de Catalunya, permet també 
comparar els possibles creixements.
De les reserves de sòl urbanitzable del 
Sistema Funcional de Vilanova i la Geltrú, 
el municipi de Sant Pere de Ribes és el 
que compta amb una superfície major 
(676,87 ha, representant el 37,54% del 
sòl urbanitzable), on el 71,13% d’aquest, 
està destinat a ús residencial, el 16,71% 
a activitat econòmica i la resta es tracta 
de sòl urbanitzable no delimitat. Més de la 
tercera part del sòl urbanitzable destinat a 
residència del SF VNG es troba a Sant Pere 

de Ribes (35,42%), seguit de Vilanova i la 
Geltrú (32,11%), Cubelles (14,08%), Sitges 
(9,33%) i Vilafranca del Penedès (9,07%).
Si observem la ubicació dels creixements 
residencials a Sant Pere de Ribes, veiem com 
es troben relacionats amb la LOF, i l’Hospital 
de Sant Camil, entre la riera de Ribes i la LOF. 
D’altra banda, els creixements industrials 
es situen al voltant del torrent de l’Espluga 
i la rambla del Garraf.
El segon municipi amb més quantitat 
de sòl urbanitzable és Vilanova i la 
Geltrú (518,27 ha, un 28,74%), on el 
61,14% d’aquest es destina a creixement 
residencial (269,59 ha), el 20,88% (92,07 
ha) a usos mixtos i el 17,98% restant (79,30 
ha) destinats a l’activitat econòmica. 

Autopistes

Vies

Vies

Vies 

Vies integrades

Classificació del sòl

Sòl urbà

Sòl
urbanitzable

autovies 
existents

Traçat viari Pla
Territorial Parcial

estructurants
primàries

estructurants
secundàries

suburbanes
secundàries

Traçat ferroviari Pla
Territorial
Parcial

Alternativa

Nova

Sense actuació

en estudi

infraestructura

! Estacions
ferroviàries

Altres signes
convencionals

Límit de terme
municipal
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El PGO vigent a Vilanova i la Geltrú, 
situa nou creixement residencial  
majoritàriament a l’Ortoll, i a l’Eixample 
Nord, amb reserves menors als Dos Molins, 
la Collada - els Sis Camins, Santa Maria 
de Cubelles, el Mas d’en Tapet, la Torre 
d’en Veguer, el Mas Perers, el Solicrup i la 
Muntanyeta.
D’una banda, consolida l’àmbit comprès 
entre la C-32 i la línia de la costa, i d’altra 
reconeix algunes urbanitzacions com a 
sòl urbanitzable.
Els usos mixtos  es situen a l’Eixample 
Nord, i la nova activitat econòmica al 
Solicrup, torrent de Santa Magdalena, 
Masia d’en Barreres i Masia del Notari, 
majoritàriament consolidats.

El planejament de Vilafranca del 
Penedès és dels més ajustats del Sistema 
Funcional, apostant per consolidar la 
trama existent i no tant per l’extensió, 
amb 260,91 ha de sòl urbanitzable, el que 
representa el 9,48% del sòl urbanitzable 
del SF VNG, tot i contenir el 22,14% de la 
població.
Defi neix un creixement residencial 
(36,25% i 76,11 ha) entre la N-340, el nucli i 
l’àmbit ja consolidat de Sant Julià; un altre 
terç (32,30% i 67,81 ha) per a activitats 
econòmiques, a tocar dels polígons 
industrials Domenys I i els Cirerers. L’altre 
terç no està delimitat (31,46% i 66,05 ha).
A l’esquema adjunt recollim els sòls 
destinats a activitats econòmiques, 
els principals traçats viaris (C-15, C-32, 
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Altres

Urbanitzable

Nucli antic

Urbà tradicional

Ordenació

Ordenació

Cases

Cases aïllades

Equipaments

Espais lliures

Costaner

Ferroviari

Hidrogràfic

Protecció

Altres

i portuari

Sistemes

Zones en sòl
urbà

tancada

Sòl urbanitzable

oberta

agrupades

Industrial

Serveis

Logística

Transformació

Conservació

Mixt

residencial

econòmica

desenvolup.

no delimitat



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

84
Superfície (ha)
% (respecte total zona SF VNG)
% (respecte zones municipi)

4,89 12,97 19,33 15,19 23,89 76,26
6,41 17,01 25,34 19,92 31,32 100,00
2,89 6,05 5,59 7,20 6,88

33,86 18,93 66,38 56,85 176,02
19,23 10,76 37,71 32,30 100,00
15,79 5,47 31,46 16,38

12,70 12,19 1,28 3,64 29,81
42,61 40,88 4,29 12,22 100,00
7,51 5,68 0,61 1,05

42,09 45,50 50,73 22,57 56,00 216,90
19,41 20,98 23,39 10,41 25,82 100,00
24,89 21,23 14,66 del 16,13
3,77 10,66 2,88 6,68 27,47 51,46
7,32 20,72 5,60 12,98 53,38 100,00
2,23 4,97 0,83 3,17 7,91

83,06 49,58 187,20 5,51 67,07 392,43
21,17 12,64 47,70 1,40 17,09 100,00
49,12 23,13 54,10 2,61 19,32
11,05 30,11 44,11 77,49 84,65 247,42
4,47 12,17 17,83 31,32 34,21 100,00
6,53 14,05 12,75 36,73 24,39
7,81 1,62 14,34 7,16 7,39 38,31

20,38 4,22 37,44 18,68 19,28 100,00
4,62 0,75 4,15 3,39 2,13

2,60 0,57 0,78 0,28 4,24
61,38 13,56 18,44 6,62 100,00
1,21 0,17 0,37 0,08

3,74 15,29 7,90 7,93 10,99 45,84
8,16 33,35 17,22 17,30 23,97 100,00
2,21 7,13 2,28 3,76 3,17

8,86 8,86
100 100,00
2,55

169,11 214,38 345,99 210,97 347,09

R6

Cubelles

A1

A2

M1

M2

M3

R1

R2

R3

R4

R5

Nucli antic

Urbà tradicional

Ordenació tancada

Ordenació oberta

Cases agrupades

Cases aïllades

Industrial

Serveis

Transformació

Conservació

Mixtos

Sant Pere de 
Ribes Sitges Vilafranca del 

Penedès
Vilanova i la 

Geltrú

SÒL URBÀ

El planejament 
urbanístic municipal 
a l’àrea funcional de 
Vilanova i la Geltrú. 
Qualifi cació del sòl 
urbà
Elaboració pròpia a 
partir del MUC (data 
de la consulta juny 
de 2019)

N-340 i AP-7) i l’eix potencial de la 
industria vinícola, així com els eixos que 
comuniquen la plana del Penedès amb 
Tarragona i Barcelona per l’AP-7, amb el 
Port de Vilanova i la Geltrú.
Considerant els àmbits industrials 
destaquen Vilanova i la Geltrú i 
Vilafranca del Penedès. Al primer, les 
activitats es concentren al voltant de 
la C-15 i de l’avinguda d’Eduard Toldrà 
(continuant a la Rambla del Garraf, ja al 
terme municipal de Sant Pere de Ribes). 
A Vilafranca del Penedès es concentren 
als voltants de l’AP-7 i la N-340.
S’han d’entendre les dades aportades 
en aquest apartat com la expressió de 
la voluntat de cada municipi respecte al 
seu creixement i no pas com la realitat 

construïda actual, ja que el planejament 
urbanístic municipal ens remet a uns 
potencials aprovats.
També resulta ben interessant valorar 
els diferents tipus de teixits en sòl urbà 
reconeguts al MUC (relatives al total de 
zones, no incloent sistemes). 
Vilanova i la Geltrú conté el 31,32% del 
sòl urbà qualifi cat com a nucli antic1   de 
tot el sòl qualifi cat com a tal al Sistema 
Funcional, seguit de Sitges (25,34%) i 
Vilafranca del Penedès (19,92%). 
Sobre el sòl urbà tradicional2, veiem com 

1 Defi nició segons MUC: Trames urbanes i ordenacions 
antigues corresponents als nuclis fundacionals i centres 
històrics de les poblacions, de les quals convé mantenir 
l’estructura urbana de l’edifi cació.
2 Defi nició segons MUC: Teixits antics corresponents als 
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Superfície (ha)
% (respecte total zona SF VNG)
% (respecte zones municipi)

118,18 297,35 78,32 76,11 269,59 839,54
14,08 35,42 9,33 9,07 32,11 100,00
84,09 71,13 78,44 36,25 61,14
16,01 69,83 18,54 67,81 79,30 251,49
6,37 27,77 7,37 26,96 31,53 100,00
11,39 16,71 18,57 32,30 17,98

92,07 92,07
100,00 100,00
20,88

6,35 50,86 2,98 66,05 126,24
5,03 40,29 2,36 52,32 100,00
4,52 12,17 2,99 31,46

Residencial

Activitat econòmica

Mixt

No delimitatD5

SÒL URBANITZABLE

D1

D2

D3

Sant Pere de 
Ribes Sitges Vilafranca del 

Penedès
Vilanova i la 

GeltrúCubelles

Esquema superior:
El planejament 
urbanístic municipal 
a l’àrea funcional 
de Vilanova i la 
Geltrú. Les activitats 
econòmiques
Elaboració pròpia

Quadre inferior:
El planejament 
urbanístic municipal 
a l’àrea funcional de 
Vilanova i la Geltrú. 
Qualifi cació del sòl 
urbanitzable
Elaboració pròpia a 
partir del MUC (data 
de la consulta juny 
de 2019)

Sòls 
qualifi cats pel 
planejament 
urbanístic 
municipal com 
a industrial, 
logístic i/o 
serveis
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més d’un terç es troba a Vilafranca del 
Penedès (37,71%) i una mica menys d’un 
terç a Vilanova i la Geltrú (32,30%). 
Quant a l’ordenació tancada3, el 
42,61% d’aquesta tipologia la trobem a 
Cubelles, seguit de Sant Pere de Ribes 
amb el 40,88%.
Pel que fa a l’ordenació oberta4, el 
25,82% el trobem a Vilanova i la Geltrú, 
seguit de Sitges (23,39%), Sant Pere de 
Ribes (20,98%) i Cubelles (19,41%).
Crida l’atenció el resultat de les cases 
agrupades5,  on més de la meitat del sòl 
qualifi cat com a tal al SF VNG, es troba 
a Vilanova i la Geltrú (53,38%), seguit de 
Sant Pere de Ribes (20,72%).
Pel que fa al sòl urbà residencial, gairebé 
la meitat del sòl qualifi cat com a cases 
aïllades6 es troba a Sitges (47,70%). 

creixements històrics, d’estructura anterior a 1950, tant 
compactes com oberts, normalment situats a l’entorn del 
nucli fundacional, al llarg d’una carretera o pol d’activitat 
econòmica. 
3 Defi nició segons MUC: Eixample modern amb 
ordenacions en illa tancada, seguint un model geomètric 
d’ocupació del sòl en malla o quadrícula i normalment 
amb edifi cació en alineació de vial.
4 Defi nició segons MUC: Forma moderna de creixement 
confi gurada a partir d’edifi cació aïllada de caràcter 
plurifamiliar o d’ordenacions per defi nició volumètrica 
on l’edifi cació plurifamiliar i l’espai lliure defi neixen una 
unitat formal i compositiva. Correspon a les ordenacions 
obertes de blocs i/o torres, amb espais lliures generalment 
comunitaris que fan de transició entre edifi cacions i carrer. 
5 Defi nició segons MUC: Conjunt d’habitatges unifamiliars 
disposats un al costat de l’altre i alineats al vial o enretirats 
del front del vial que, en construcció individual o en 
conjunts d’una mateixa promoció, confi guren uns fronts 
unitaris característics del creixement en fi lera. 
6 Defi nició segons MUC: Ordenacions extensives de baixa 
densitat, d’habitatges aïllats o adossats (aparellats), 
destinats a ús residencial unifamiliar en forma de ciutat 
jardí.

Finalment, quant al sòl urbà qualifi cat 
com a industrial o serveis, un terç es 
troba a Vilanova i la Geltrú (32,21%), 
un altre terç a Vilafranca del Penedès 
(29,63%), i la resta fonamentalment a 
Sitges (20,46%). 
Ara bé, si ens fi xem en la quantitat de 
sòl urbà qualifi cat segons tipus de zones, 
destaquen alguns trets característics de 
cada municipi:
 - Cubelles. Gairebé la meitat del sòl 

urbà (sense computar sistemes) es 
troba qualifi cat com a cases aïllades 
(49,12% i 83,06 ha). Es tracta d’un 
municipi amb poca mixtura de teixits.

 - Sant Pere de Ribes. Conté mixtura 
de teixits, amb un 23,13% del sòl 
qualifi cat com a cases aïllades, seguit 
d’un 21,23% com a ordenació aïllada 
i d’un 15,79% com a urbà tradicional. 

 - Sitges. Succeeix quelcom similar a 
Cubelles, on més de la meitat del 
seu sòl urbà es troba qualifi cat com 
a cases aïllades (54,10% i 187,20 ha). 

 - Vilafranca del Penedès. Més d’un terç 
del seu sòl urbà es troba qualifi cat 
com a industrial (36,73%) i gairebé un 
terç com a urbà tradicional (31,46%). 

 - Vilanova i la Geltrú. Es tracta del 
municipi amb més varietat de teixits 
del Sistema Funcional, on gairebé 
una quarta part del sòl urbà està 
qualifi cat com a sòl industrial (24,39%), 
seguit de cases aïllades (19,32%), 
urbà tradicional (16,38%) i ordenació 
oberta (16,13%). 

Exemple 
d’ordenació oberta 
a la Sínia de les 
Vaques. Vilanova i 
la Geltrú
Col·lectiu CCRS
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Sòl urbà

Sòl

Classificació del sòl

urbanitzable

Connectors
ecològics

Depenen del 
sòl urbanitzable

Existent

terme
municipal
de VNG

Límit de

Altres signes
convencionals

Cubelles i Sitges són els municipis amb 
més sòl qualifi cat com a cases aïllades, 
i Vilafranca del Penedès, el que conté 
més sòl urbà tradicional i industrial. 
D’altra banda, Vilanova i la Geltrú és el 
municipi amb més varietat de teixits. Si 
tenim en compte que Cubelles i Sitges 
són municipis de costa, i Vilafranca del 
Penedès un municipi depenent totalment 
de les terres que l’envolten (és a dir, no 
es pot entendre Vilafranca del Penedès 
sense la vinya, el sòl on s’hi situa té molt 
més valor que l’extensió que poden 
ocupar cases aïllades), té sentit que 
Vilanova i la Geltrú, i també Sant Pere de 
Ribes, presentin una mixtura d’ambdues 
realitats, degut a trobar-se situats a la 
costa i lligats directament amb la vinya 
de la seva plana. 
Quant als espais lliures, tenint en compte 
la població de cada municipi7, obtenim 
uns ratis de 142,27 m2/habitant a Sant 
Pere de Ribes, seguit de Sitges (51,60), 
Cubelles (29,82), Vilafranca del Penedès 
(21,78) i Vilanova i la Geltrú (17,16).
Com podem observar en el gràfi c 
adjunt que recull la classifi cació del sòl 
dels municipis costaners, des de la riera 
de la Bisbal fi ns  a l’Aiguadolç (uns 25 
km de costa), trobem un nombre molt 
reduït de connectors ecològics o punts 
de contacte natural de la costa amb el 
seu entorn. Dels cinc més importants (les 
Salines, riu Foix, Platja Llarga - L’Ortoll, el 
torrent de la Piera, serra de les Mesquites 
- riera de Ribes i  Montgavina), més de la 

7 Padró 2018, IDESCAT

meitat estan en sòl urbanitzable i per tant 
pendents de materialitzar-se  (les Salines, 
l’Ortoll i el torrent de la Piera; aquests dos 
últims al municipi de Vilanova i la Geltrú). 
El POUM de Vilanova i la Geltrú haurà de 
tenir ben en compte el seu interès per 
defi nir la matriu ambiental.
Finalment, pel que fa al sòl no 
urbanitzable, crida l’atenció com Sant 
Pere de Ribes conté un ric mosaic 
agroforestal i en canvi, Vilanova i la 
Geltrú, tot i trobar-se a la mateixa plana 
del Garraf, mostra moltes peces mono-
funcionals com urbanitzacions, paquets 
industrials i càmpings.
El Catàleg de Paisatge de la Regió 
Metropolitana de Barcelona delimita 
la Unitat de Paisatge de la Plana del 
Garraf, i la Carta del Paisatge del Garraf 
la subdivideix en àmbits de paisatge, on 
l’àmbit anomenat Plana del Garraf es 
troba entre les àrees urbanes del Garraf 
i la serra.
Comparant les cobertes del sòl a partir de 
l’explotació del Mapa de Cobertes del Sòl 
de Catalunya de 1956 i 2009 del CREAF. 
Veiem com el sòl agrícola i/o ramader 
ha disminuït a Vilanova i la Geltrú 
aproximadament un 67%, mentre que 
a Sant Pere de Ribes ho ha fet a la 
meitat (un 51%). També es pot observar 
que en tant que Sant Pere de Ribes ha 
disminuït el seu sòl agrícola i/o ramader, 
ha augmentat també el sòl urbà, però 
sobretot el mosaic agroforestal en l’àmbit 
de paisatge de la Plana del Garraf. En 
canvi, a Vilanova i la Geltrú, l’àmbit de la 
Plana del Garraf (entre la C-31 i la serra de 

Els connectors 
ecològics i la 
classifi cació 
del sòl segons 
el planejament 
general dels 
municipis de costa
Elaboració pròpia a 
partir del MUC (data 
de la consulta juny 
de 2019)
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Cobertes del sòl 
1956
Elaboració pròpia a 
partir del Mapa de 
Cobertes del Sòl de 
Catalunya de 1956, 
CREAF

Quadre comparatiu 
cobertes del sòl 
1956 - 2009
Elaboració pròpia a 
partir del Mapa de 
Cobertes del Sòl de 
Catalunya de 1956, 
CREAF

Límit de terme

Portuari

Aeroportuari

Agrícola i/o

Boscos de

Cobertes

Zones urbanes

Equipament

Platges

Franja de

Forestal

Horta familiar

Infraestructures

Matollars

Miner extractiu

Plantacions

Prats i 

Roquissars

Sòl nu

Xarxa viària o

municipal
de VNG

ramader

de ribera

d'aigua

i industrials

protecció

herbassars

ferroviària

Cobertes sòl

1956 2009 1956 2009

Portuari 8,24 24,35 195,52

Agrícola i/o ramader 2.308,20 747,44 -67,62 2.079,91 1.019,89 -50,96

Boscos de ribera 0,75

Cobertes d'aigua 0,62 0,38 -38,14 0,10

Zones urbanes i industrials 177,01 935,45 428,48 61,82 548,10 786,56

Equipament 3,14 83,72 2.565,74 4,96 56,93 1048,51

Platges 13,67 28,88 111,31

Forestal 163,57 695,74 325,35 603,14 1.578,43 161,70

Horta familiar 34,04 9,26

Infraestructures 21,19 14,88

Matollars 613,32 552,60 -9,90 1.238,67 642,65 -48,12

Miner extractiu 1,51 23,03 1.429,55 2,67 9,94 272,97

Plantacions 0,72

Prats i herbassars 28,87 99,46 244,56 20,40 68,64 236,54

Roquissars 7,46 4,24 -43,08 12,03 6,46 -46,31

Sòl nu 2,51 40,12 1.499,17 41,89 27,90 -33,41

Xarxa viària o ferroviària 33,17 111,45 236,04 19,74 101,34 413,43

Superfície (ha) Diferència percentual (%) 
any 2009 respecte any 1956

Superfície (ha) Diferència ercentual 
any 2009 respecte 

any 1956

Vilanova i la Geltrú Sant Pere de Ribes
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Cobertes del sòl 
2009
Elaboració pròpia a 
partir del Mapa de 
Cobertes del Sòl de 
Catalunya de 1956, 
CREAF

Garraf), ha vist reduïda la seva superfície 
de sòl agrícola i/o ramader a partir de 
tres “dits” o extensions del nucli al territori: 
BV-2115 (amb urbanitzacions), el camí 
del Mas de l’Artís (urbanitzacions) i la C-15 
(industrial). Genera un mosaic agrícola 
interromput per les urbanitzacions i la 
indústria. 
Finalment, pel que fa al sòl no 
urbanitzable, el MUC homogeneïtza les 
seves qualifi cacions urbanístiques per a 
tot el planejament urbanístic municipal 
de Catalunya. 
A partir de l’esquema generat es pot 
observar com Sant Pere de Ribes no ha 
necessitat una solució per a les activitats 
en sòl no urbanitzable. D’altra banda, 
Canyelles trasllada el projecte de les 

urbanitzacions regulant-les en sòl urbà 
o urbanitzable. Quant al planejament 
urbanístic municipal vigent a Vilanova i 
la Geltrú, identifi ca moltes urbanitzacions 
com a sòl no urbanitzable amb una 
qualifi cació específi ca que les deriva a 
un Pla Especial.
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El planejament 
urbanístic municipal 
a la plana del 
Garraf. 
Qualifi cació 
del sòl rústic no 
urbanitzable
Elaboració pròpia a 
partir del MUC (data 
de la consulta juny 
de 2019)

4.2. ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
A VILANOVA I LA GELTRÚ. UNA 
TRADICIÓ URBANÍSTICA SINGULAR

Vilanova i la Geltrú arrenca d’uns 
patrons urbanístics ben singulars: un nucli 
emmurallat al voltant d’un castell, de 
fi nals del segle X; una Vila Nova, amb 
carta de població de 1276, Vilanova de 
Cubelles; i un camí estret de connexió 
amb el poble del port, amb la Marina, 
desprès barri de Mar. El comerç de vi 
i productes colonials impulsarà el seu 
creixement, particularment al llarg del 
segle XIX, que cristal·litza amb el projecte 
d’Eixample Gumà, impulsor a més, del 

Límit de terme

N1 - Rústic

N2 - Protecció

N3 - Protecció

N4 - Activitat

municipal
de VNG

sectorial

autoritzada

Qualificació SNU

ferrocarril i el comerç portuari.
La rotunditat del projecte, malgrat no 
seguir-se fi l per randa, dona claredat 
al creixement urbanístic fi ns als nostres 
dies, amb el seguit de rambles que 
construeixen la connexió des dels nuclis 
tradicionals al mar. La crisi de la fi l·loxera 
desaccelera la dinàmica demogràfi ca, 
que no es recupera fi ns a 1920.
Posteriorment el port i la industria (tèxtil, 
química i metal·lúrgica) donaran nova 
volada a un nucli molt dinàmic, que 
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a partir de la postguerra, i, particularment, 
amb la consolidació de les autopistes (la 
d’interior i la més costanera).
En un context de creixement accelerat, 
de perill de conurbació, es produeix la 
redacció del Pla General avui vigent.

4.3. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
VIGENT, LA REVISIÓ DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ 2001

A la Memòria de la Revisió del Pla General 
d’Ordenació (en endavant RPGO 2001) 
aprovat el 29 de juny de 2001 (DOGC 
02.08.2001), es plantegen quatre criteris 
per a l’ordenació del territori:
1. La unitat territorial, l’autopista del 

Garraf, i la variant de la C-246. Es 
considera el conjunt dels municipis de 
Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes i 
Cubelles com a un gran contínuum 
territorial sense cap elevació interior 
que arribi als 100 m. 
L’obertura de l’autopista Pau Casals 

La Pirelli i el Port de 
Vilanova i la Geltrú. 
Juny de 1960
Autor: SACE 
(Servicios Aéreos 
Comerciales 
Españoles), Carlos 
Rodríguez Escalona.
Font: Institut 
Cartogràfi c i 
Geològic de 
Catalunya (ICGC) 
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apropa l’àrea metropolitana 
de Barcelona amb el Garraf; tot 
manifestant que si aleshores ja 
apareixien inicis de conurbació 
(Roquetes, Santa Maria de Cubelles, 
Ibersol), amb l’autopista aquest fet es 
veuria accentuat.

2. El contínuum urbà. Es considera que 
els futurs creixements de Vilanova i la 
Geltrú han d’ésser entre el litoral i la 
variant de la C-246. 
Bona part de la demanda d’habitatge 
es preveu de mitja i baixa densitat, 
amb predomini de l’habitatge 
unifamiliar i donant resposta a la 
demanda d’habitatges de joves, 
gent gran, famílies monoparentals i 
habitatge social. 
Es fa esment de l’escassetat de 
parcs i equipaments de qualitat i 
la restringida xarxa viària quant a 
interconnexions urbanes, com per 
exemple, la connexió amb el barri de 
Roquetes.
Un altre dels aspectes importants de 
la RPGO de 2001 és que es planteja 
quines de les parcel·lacions il·legals 
i en quines condicions poden 
integrar-se al conjunt urbà com a sòls 
urbanitzables, i quines han de quedar 
bloquejades i, fi ns i tot, desaparèixer. 
Es comenten els reptes per un centre 
integrat de serveis: una xarxa de 
serveis i equipaments complementaris 
a l’activitat econòmica (indústria i 
serveis), vinculats al sector quaternari 
(tecnologia, telecomunicacions, 

serveis integrats); un comerç 
diversifi cat, de qualitat i redistribuït en 
el territori; i la formació com a servei 
complementari al desenvolupament 
econòmic, amb dos eixos bàsics, el 
reforçament, fi ns i tot ampliació, del 
campus universitari, i la consolidació 
de les accions formatives vinculades 
a la tecnologia i la innovació.
D’altra banda, la ciutat ha d’oferir 
serveis a l’usuari, i ha de procurar 
cobrir la demanda d’infraestructura 
residencial diversifi cada, places 
hoteleres de qualitat, zones 
residencials, càmpings, residències 
juvenils, entre d’altres; potenciació 
dels recursos provinents del port i la 
costa (lleure, activitat econòmica, 
esport), i millora de les seves 
condicions de salubritat (plans de 
sanejament i torrents); oferta cultural 
adequada; equipaments de lleure 
i esport, tant de caràcter local com 
a supramunicipal; centres comercials 
descentralitzats en el conjunt 
de la ciutat; zones de vianants; 
terciarització del centre urbà, amb 
una àmplia oferta de serveis a l’usuari 
sense que això suposi un buidat 
poblacional del centre, sinó la seva 
pròpia rehabilitació. 
Es considera que s’ha de tendir a 
cercar un equilibri entre indústria, 
terciari i serveis al turisme, tot posant 
en joc sòl apte per a les diverses 
activitats, però també augmentant 
l’atractiu de la ciutat en els aspectes 
de lleure. La RPGO 2001 aposta 

< 50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

> 200

Rangs altimètrics (m)

La unitat territorial 
de la plana del 
Garraf
Elaboració pròpia a 
partir del LIDAR de 
l’ICGC
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hotelera (sectors Pirelli Mar, l’Ortoll i 
Eixample Nord, preveient-hi un mínim 
d’un hotel de prestacions equivalents 
a quatre estrelles i un mínim de 
200 llits). També es preveu facilitar 
implantacions hoteleres similars a 
Santa Llúcia i al costat del càmping 
Vilanova Park.

3. La ciutat sostenible. Es fa referència 
a dos aspectes on és molt difícil 
incidir: les necessitats d’aigua, on 
Vilanova i la Geltrú no pot nodrir-se 
pel propi aqüífer; i les necessitats de 
consum d’energia, que no poden 
generar-se al propi terme municipal. 
Cal que l’aigua vingui de fora, però 
es tracta de reduir la pressió sobre 
els subalvis mitjançant tècniques 
de rec adequades, o aprofi tant els 
efl uents de la depuradora. També 
es fa esment dels sistemes alternatius 
de producció elèctrica mitjançant 
l’ús de fons d’energia renovables, 
no viables comptant si es considera 
només Vilanova i la Geltrú, però 
probablement el Garraf podria 
plantejar-s’ho de forma conjunta.
Altres aspectes on es pot incidir més 
directament des de l’àmbit municipal 
són:
 - Reduir progressivament el tràfi c 

interior de vehicles, buscant la 
seva substitució per transport 
públic i bicicletes, i, pels 
desplaçaments a peu dintre de 
distàncies raonables.

 - Dotar la ciutat dels sòls mínims 
per a infraestructures tècniques 
destinades a la depuració de les 
aigües residuals i, al tractament 
dels residus sòlids domèstics 
(plantes de compostatge, triatge, 
metanització...).

 - Dotar els nous sòls urbanitzables  
amb els sistemes d’urbanització 
adients (xarxes de clavegueram 
separatives, soterrament del 
màxim de serveis, dotació de 
xarxa de fi bra òptica i de gas, 
enllumenat públic amb sistemes 
d’estalvi energètic, utilització 
de sistemes ecològicament 
sostenibles).

 - Fomentar la reutilització, o al 
menys el control d’abocament 
de mobles i aparelles vells 

mitjançant la sufi cient dotació de 
deixalleries i eco-parcs.

 - Buscar un equilibri entre sòls 
ocupats per residència, circulació 
i activitat industrial o terciària i 
aquells destinats al sector primari i 
al lleure a l’aire lliure.

 - Establir normatives tendents a 
reduir la contaminació produïda 
per les activitats, siguin primàries 
(granges), o secundàries i 
terciàries (indústria i serveis), i pel 
transport d’energia elèctrica.

 - Dotar-se d’una ordenança 
municipal tendent a afavorir 
la construcció ecològica i 
les tècniques tradicionals 
més sostenibles, així com l’ús 
d’energies alternatives, i sistemes 
passius, per als habitatges, tant 
de nova promoció com a la 
remodelació dels existents.

4. El sòl no urbanitzable. Els criteris 
utilitzats per a la consideració dels sòls 
no urbanitzables són, bàsicament, els 
següents:
 - Preservació dels valors agrícoles 

i masses forestals, tot tenint 
en compte la pertinença del 
municipi a la denominació 
d’orígens Penedès.

 - Preservació de valors paisatgístics 
i ambientals.

 - No inclusió de sòls amb 
pendents excessives, que són 
de difícil utilització urbana, cars 
d’urbanitzar, i poc avinents per al 
seu ús per part dels ciutadans.

 - Preservació de determinades 
àrees de sòl agrícola pels seus 
valors històrics i culturals, a més 
dels agrícoles.

 - Preservació, fi ns allà on sigui 
possible, de les àrees de 
recàrrega de l’aqüífer.

 - Sòls subjectes a servituds 
i proteccions de vies de 
comunicació, rieres, transport 
d’energia elèctrica, i ribera de 
mar.
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Objectius de la RPGO 2001

La Revisió del Pla General, aprovat ara 
fa quasi dos dècades, es planteja els 
següents objectius generals:  
1. Adequar el Pla al Decret legislatiu 

1/90, de Refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria 
urbanística i a la Llei 6/98 de 13 
d’abril (BOE del 14), sobre el Sòl i 
valoracions, al Decret 4/2000 sobre 
mesures de liberalització, i en general 
a la legalitat vigent.

2. Posar les bases per desenvolupar una 
ciutat-territori, ocupant la plana del 
Garraf, íntimament relacionada amb 
les veïnes poblacions de Sitges, Sant 
Pere de Ribes i Cubelles, i oberta cap 
al mar.

3. Aconseguir una xarxa viària coherent 
amb l’anterior objectiu, potenciant 
les comunicacions paral·leles a la 
costa. En espacial, debilitar o suprimir 
la barrera que suposa la via del 
ferrocarril per a la relació entre el 
territori i la costa.

4. Donar un tractament adequat a les 
parcel·lacions il·legals o assentaments 
marginals de manera que, en tant 
que sigui possible, s’integrin en la 
futura trama urbana, i assoleixin uns 
nivells mínims d’urbanització, xones 
verdes i equipaments.

5. Plantejar els creixements previstos 
des d’una òptica d’una certa 
complexitat de l’activitat, cercant 
la coexistència de futures àrees de 

El sòl no 
urbanitzable. 
La vinya, les 
urbanitzacions i les 
masses forestals
Col·lectiu CCRS

centralitzat amb la residència i els 
equipaments, i, si s’escau, amb la 
indústria i àrees de serveis.

6. Obtenir espais sufi cients per a la 
creació de parcs i equipaments 
capaços de valorar el paper de 
Vilanova com a capital comarcal, i 
de minorar els dèfi cits locals actuals, 
a un altre.

7. Preveure localitzacions, o proposar-
les als municipis veïns, per a la 
implantació d’equipaments de 
caràcter supra-local, que ajudin a 
caracteritzar l’àrea de la plana del 
Garraf.

8. Valorar la posició i ús de la masia 
Cabanyes, amb la creació d’un 
parc que pugui connectar l’entorn 
agrícola amb el centre urbà.

9. Tendir, per la via de la distribució 
d’espais, a un equilibri entre 
activitats industrials, terciàries i de 
serveis turístics, i d’elles amb el sòl no 
urbanitzable.

10. Potenciar el turisme familiar autòcton, 
menys fl uctuant que el controlat per 
grans operadors, mitjançant una 
oferta adequada.

11. Ordenar en l’espai i el temps els 
futurs desenvolupaments urbans, 
de manera que en cada moment 
es mantingui una correlació entre 
comunicacions i àrees, i entre 
increments residencials i d’activitat, 
amb parcs i equipaments.
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sostenibilitat de la ciutat.

13. Potenciar la promoció d’habitatges 
de protecció ofi cial i/o preu taxat per 
a facilitar als joves, en especial a les 
persones grans, condicions d’allotjament 
adequades a les seves necessitats i a la 
seva capacitat econòmica.

Hi ha més, una altre sèrie d’objectius 
concrets i/o puntuals, que queden en 
general englobats en els anteriors:
 - Refondre la normativa i la 

documentació gràfi ca del Pla 
General anterior, incorporant-hi tot 
el planejament desenvolupat a partir 
de la seva aprovació.

 - Adequar els mecanismes d’obtenció 

de sòl destinat a sistemes a la 
legislació vigent, intentant a més la 
màxima coherència territorial en els 
sectors a delimitar.

 - Tractar de manera detallada les 
parcel·lacions il·legals, considerades 
en si mateixes i en funció del seu 
entorn, a fi  d’obtenir criteris sufi cients 
per decidir respecte de la seva 
integració a la futura trama urbana, de 
la seva “congelació”, o bé de la seva 
desaparició física, determinant per a 
cada cas, els models de gestió adients 
per facilitar el procés seleccionat.

 - Estudiar la xarxa viària bàsica en el 
sòl urbà i urbanitzable, de manera 
que pugui adequar-se al procés de 
ciutat-territori, i en especial a la millor 

Documentació 
gràfi ca de la 
RPGO 2001. Sèrie 
C, reglamentació 
detallada dels sòls 
urbà i urbanitzable. 
Full 6-E
RPGO 2001
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 - Valorar la vialitat rural que, enllaçant 

amb la urbana, faci assequible al 
ciutadà el coneixement de l’àrea 
muntanyenca del municipi, i connecti 
adequadament les masies existents 
dintre d’aquesta àrea.

 - Proposar el mínim d’enllaços i 
passos a diferent nivell a traves de 
l’autopista Pau Casals a la C-246, 
necessaris per una correcta entrega 
amb el viari local, i no distorsionar 
el funcionament d’aquesta, ni de la 
xarxa de rieres.

 - Qualifi car el front marítim, relligant, 
a través d’un eix per a vianants, 
el conjunt d’indrets paisatgístics i 
equipaments turístics. Tot i no formar 
part de la competència de la Revisió 
del Pla General, cal palesar l’interès 
de l’extensió d’aquest eix al llarg del 
front dels quatre municipis.

 - Ampliar el parc esportiu, amb la 
previsió d’implantar-hi les instal·lacions 
adients per a la seva valoració com a 
centre esportiu comarcal.

 - Estudiar la localització del nou 
cementiri municipal en un entorn 
adequat.

 - Consolidar l’Est de la ciutat, entre la 
Geltrú i el Polígon Industrial Roquetes.

 - Obrir la ciutat cap al Nord, al qual 
ha viscut sempre d’esquena, dotant-
la d’una façana avui inexistent i 
esponjant i equipant el dens teixit 
urbà del sector. Aquest objectiu 
es concreta en la proposta per a 

l’Eixample Nord.
 - Revisar el tractament del casc antic 

amb la proposta d’un Pla Especial, 
a fi  de potenciar el paper directriu 
del centre ciutat, i estudiar proposar 
instruments i/o actuacions que facilitin 
la seva regeneració i equipament, 
tornant-lo a fer un indret d’interès per 
als ciutadans.

 - Reforçar normativament, i estimular, 
la dotació d’aparcaments públics 
i privats per a tot tipus de vehicles 
d’ús privat, incloent-hi els lleugers, 
tant en sòl urbanitzable com sòl urbà, 
on encara existeixen possibilitats 
no explotades, amb la fi nalitat de 
potenciar l’ús del transport públic, 
i dels desplaçaments a peu o en 
bicicleta.

 - Fixar la divisió sectorial del sòl 
urbanitzable de manera que 
no es produeixi l’atomització 
de les dotacions per excessiva 
fragmentació dels sectors.

Casc antic de la 
Geltrú
Font: Bingmaps
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Amb l’objectiu d’actualitzar tot el 
planejament urbanístic municipal 
vigent a Vilanova i la Geltrú, s’ha dut a 
terme una tasca prèvia de refondre el 
planejament (RPGO 2001, planejament 
derivat i modifi cacions puntuals de RPGO 
posteriors) sobre una base cartogràfi ca 
de referència ofi cial, facilitada per 
l’Ajuntament, de la totalitat del terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú, a 
escala 1:1.000 del vol de l’any 2015. 
Pel que fa al sistema geodèsic de 
referència, tant de la cartografi a bàsica 
com de la documentació gràfi ca que 
conforma el refós de planejament dut 

a terme, és l’ETRS89 (EPSG:25831), i 
el sistema de representació plana és 
d’acord Universal Transversa de Mercator 
(UTM) referida al fus 31N.
Amb tot això, les dades que en aquest 
capítol es mostren, són referides als 
resultats del refós dut a terme, és per 
aquest motiu, que poden diferir de les 
dades mostrades a la memòria de la 
RPGO 2001. 
D’altra banda, a la sèrie A1 de la 
planimetria d’ordenació de la RPGO 
2001, sobre la classifi cació del sòl, es 
subdivideix el sòl urbà i urbanitzable 
en àmbits, on per a cadascun d’ells hi 
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trobem un codi, associat a un nom, l’ús 
global de l’àmbit (residencial, serveis, 
industrial, terciari) i la programació (en 
quadriennis). Al dibuix de la pàgina 
anterior es mostra la delimitació de 
cadascun d’aquests àmbits.
A més a més, per tal de facilitar la lectura 
i gestió del present document d’Anàlisi 
i Diagnosi, s’ha subdividit el sector 1.1 
(Casc Urbà 1981), en 15 subunitats.
Aquesta subdivisió s’ha dut a terme 
a partir de les subunitats de paisatge 
de l’inventari del patrimoni històric, 
arquitectònic i ambiental de Vilanova 
i la Geltrú (Diputació de Barcelona), 
de les diferents fi gures de planejament 
desplegades (com per exemple 
l’Eixample Pirelli Mar amb el PERI Pirelli 

Mar), del plànol de delimitació de la 
Trama Urbana Consolidada i del Pla 
Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-
Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú.
La RPGO 2001 classifi ca el sòl en urbà, 
urbanitzable i no urbanitzable. Pel que fa 
al sòl urbà, a data d’estiu de 2019, aquest 
coincideix amb el que es va classifi car 
com a tal l’any 2001 amb els següents 
sectors o àmbits: Casc urbà, Tacó, Santa 
Llúcia, Santa Maria de Cubelles, Platja 
Llarga, el Prat de Vilanova, Colònia Sant 
Rafael, cementiri i zona esportiva, Santa 
Maria (P.U.), la Collada - Els Sis Camins, 
l’Aragai, Aiguacuit, Aiguaest, torrent de 
la Pastera (industrial), industrial Roquetes 
(industrial), Sínia de les vaques, Molí de 
Vent, la Bòbila (industrial), Masia Nova, 

Classifi cació del 
sòl RPGO 2001. Any 
2001
Elaboració pròpia

Límit de terme

urbanitzable
Sòl urbà

Sòl
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de VNG
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Masia d’en Barreres I (industrial), Sector 
Marquès (industrial), industrial La Plana 
(industrial), Masia d’en Frederic (industrial), 
Llimonet polígon 1, Mas Seró Subsector 1 i 
Sínia de les vaques polígon A (industrial). És 
a dir, el planejament vigent va classifi car 
com a sòl urbà 627,83 ha. 
D’altra banda, des de l’any 2001 fi ns a 
data d’avui (estiu 2019) s’han desplegat 
tot un seguit de fi gures de planejament 
en sòl urbanitzable, fent augmentar el sòl 
urbà gairebé un terç (30,71%), passant 
de 627,83 a 820,62 ha. 
Les fi gures de planejament en sòl 
urbanitzable desplegades són: Llimonet 
polígon 2, Llimonet polígon 3, Molí de Vent 
- Subsector Giró, Sant Jordi 1, l’Aragai 
(pol. 3) la Carrerada, Fondo Somella, 

torrent de Santa Magdalena (industrial), 
Masia del Notari - Pirelli (industrial), Masia 
en Notari (industrial), Solicrup, Masia d’en 
Barreres II.
A més a més, s’ha d’afegir al sòl urbà el 
que dicta la Sentència de data 9.02.2006 
(DOGC 28.07.2006), per al recurs 
contenciós administratiu núm. 296/2002. 
El compliment de la Sentència comporta 
el reconeixement de la classifi cació de sòl 
urbà dels terrenys ocupats pel complex 
industrial Grupo Componentes Vilanova, 
si bé és necerrària una modifi cació 
puntual de la RPGO de Vilanova i la 
Geltrú que determini la qualifi cació que 
cal assignar a aquests terrenys. Aquesta 
modifi cació de planejament no s’ha 
desplegat, deixant aquest sòl classifi cat 

Classifi cació del sòl 
RPGO 2001. Estiu 
2019
Elaboració pròpia
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Sòl urbà Sòl urbanitzable Sòl urbà Sòl urbanitzable

1.1

1.1.1 Casc antic de la Geltrú 3,98 3,98

1.1.2 Vilanova antiga i el Palmerar 5,92 5,92

1.1.3 Eixample Central 33,01 33,01

1.1.4 Casernes 6,97 6,97

1.1.5 Habitatges Marquès 1,83 1,83

1.1.6.1 Eixample Est 20,97 20,97

1.1.6.2 Eixample Oest 32,64 32,64

1.1.7 Eixample Concepció 11,73 11,73

1.1.8 Eixample Cap de Creu 19,85 19,85

1.1.9 Sant Joan 36,38 36,38

1.1.10 Barri de Mar 13,45 13,45

1.1.11 Eixample Pirelli 11,09 11,09

1.1.13 Ribes Roges 27,28 27,28

1.1.14 Ferrocarril i universitat 17,08 17,08

1.1.15 Sant Cristòfol 3,27 3,27

1.2 Tacó 5,00 5,00

1.3 Santa Llúcia 17,25 17,25

1.4 Santa Maria de Cubelles 27,81 27,81

1.5 Platja Llarga 6,53 6,53

1.6 El Prat de Vilanova 11,41 11,41

1.7 Colònia Sant Rafael 0,21 0,21

1.8 Cementiri i zona esportiva 17,97 17,97

1.9 Santa Maria (P.U.) 2,98 2,98

1.10 La Collada - Els Sis Camins 69,95 69,95

1.11 L'Aragai 30,04 30,04

1.12 Aiguacuit 18,92 18,92

1.13 Aiguaest 3,43 3,43

1.14 Torrent de la Pastera 9,01 9,01

1.15 Industrial Roquetes 53,36 53,36

1.16 Sínia de les vaques 4,17 4,17

1.17 Molí de Vent 14,40 14,40

1.18 La Bòbila 11,62 11,62

1.19 Masia Nova 2,97 2,97

1.20 Masia d'en Barreres I 10,15 10,15

1.21 Sector Marquès 11,68 11,68

1.22 Industrial La Plana 18,88 18,88

1.23 Masia d'en Frederic 15,66 15,66

1.24 Llimonet polígon 1 7,71 7,71

1.25 Mas Seró Subsector 1 6,98 6,98

1.26 Sínia de les vaques pol. A 4,28 4,28

2.1.2 Llimonet polígon 2 7,14 7,14

2.1.3 Llimonet polígon 3 3,70 3,70

2.3 Molí de Vent - Subsector Giró 2,66 2,66

2.7 Sant Jordi 1 13,13 13,13

2.9 L'Aragai (pol.3) 5,78 5,78

2.10 La Carrerada 14,71 14,71

2.11 Fondo Somella 37,24 37,24

2.13 Torrent de Santa Magdalena 34,74 34,74

2.14 Masia del Notari - Pirelli 15,89 15,89

2.15.1 Industrial Roquetes subsector V - sentència 7,84 7,84

2.16 Masia en Notari 18,57 18,57

3.5 Solicrup 13,43 13,43

3.8 Masia d'en Barreres II 17,96 17,96

2.2 Mas Seró. Subsector 2 3,95 3,95

2.5 Turó de Sant Cristòfol 3,73 3,73

2.6.1 L'Ortoll 1 34,62 34,62

2.6.2 L'Ortoll 2 65,70 65,70

2.8 L'Eixample Nord

2.8.1 Sector 1 32,88 32,88

2.8.2 Sector 2 26,60 26,60

2.8.3 Sector 3 46,96 46,96

2.12 Torre del Veguer 25,14 25,14

2.15.2 Industrial Roquetes subsector V 9,07 9,07

3.1 Tacó variant 4,35 4,35

3.2 Santa Maria de Cubelles (ampliació) 7,91 7,91

3.3 Mas Tapet 25,23 25,23

3.4 Mas Roquer 15,56 15,56

3.6 Pau de l'Hostal 4,49 4,49

3.9 Sant Jordi 2 14,12 14,12

3.10 La muntanyeta 11,31 11,31

3.12 Vilanova Park 7,75 7,75

627,83 532,19 820,62 339,39 ha

54,12 45,88 70,74 29,26 %

ha1.160,01 1.160,01

Casc urbà

Any 2001

Superfície (ha)

Estiu 2019

Parcialment
industrial

De caràcter
industrial o
terciari

Classifi cació del 
sòl RPGO 2001.  
Comparativa any 
2001 i 2019
Elaboració pròpia
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com a urbà sense una qualifi cació 
determinada. 
Pel que fa als sectors de sòl urbanitzable 
no desplegats en data d’estiu de 2019 
(amb un total de 347,24 ha, és a dir, 
gairebé un terç del sòl urbà):
 - De caràcter residencial: Mas Seró 

(subsector 2), Turó de Sant Cristòfol, 
l’Ortoll 1, l’Ortoll 2, Tacó variant, Santa 
Maria de Cubelles (ampliació), Sant 
Jordi 2, la Muntanyeta.

 - De caràcter parcialment industrial: 
l’Eixample Nord.

 - De caràcter industrial: Industrial 
Roquetes subsector V.

 - De caràcter terciari: Vilanova Park.
Si del total de sòl urbà i urbanitzable 
classifi cat l’any 2001, el 54,12% era sòl 
urbà i el 45,88% sòl urbanitzable, a data 
d’estiu de 2019 aquestes xifres han 
variat, sent el sòl urbà el 70,74% i el sòl 
urbanitzable el 29,26%.
D’altra banda, si computem la totalitat 
de la superfície del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú, l’any 2001 el sòl urbà 
representava aproximadament el 18,18% 
del territori, el sòl urbanitzable el 15,41 i el 
no urbanitzable el 66,41. D’altra banda, 
a l’estiu de 2019, el sòl urbà representa el 
23,76% del territori, l’urbanitzable el 9,83 i 
el sòl no urbanitzable el 66,41.
A la memòria de la RPGO 2001, a l’apartat 
sobre la classifi cació del sòl, es fa esment 
dels càmpings, i es considera que tots 
estan situats en sòl no urbanitzable, 
excepte El Cántaro Español (actualment 
Càmping El Racó del Mar, a Santa Llúcia). 

A la Memòria es descriu com considerant 
la seva capacitat per convertir-se en 
un important focus d’atracció turística, 
cal la seva regulació urbanística en 
funció del seu territori i la relació amb el 
col·lindant, i particularment a i d’evitar 
que pugui degenerar en primera o 
segona residència. 
Tot el territori al Nord de l’autopista 
Pau Casals, es considera sòl no 
urbanitzable, mentre que aquesta via i 
la variant de la C-246, es recullen com 
a urbanitzables o urbans, i es troben 
fortament compromesos per processos 
d’implantació industrial, i amb algunes 
urbanitzacions.  El sòl no urbanitzable 
és objecte de diversos tractaments en 
funció dels seus valors agrícoles, naturals, 
paisatgístics, etc. S’hi inclou, sota la 
denominació de “sòl no urbanitzable 
incompatible per a la seva transformació” 
el sòl provinent de parcel·lació marginal, 
distingint les següents àrees: el Xicarró, 
Mas Joliu, Corral d’en Milà, Mas d’en 
Puig, el Fraig, el Piulart Nord, conjunt 
entre “Bassa de Creixell” i “Corral d’en 
Roc”.

Regulació dels sistemes

A continuació es detallen els diferents 
sistemes que defi neix la RPGO 2001 
de Vilanova i la Geltrú, les seves 
modifi cacions puntuals i el planejament 
derivat aprovat posteriorment.
 - Sistema viari. Clau A

Distribuïdors bàsics. L’autopista Pau 

Resum comparatiu, 
classifi cació del sòl 
RPGO 2001 i estiu 
2019
Elaboració pròpia

(ha) (%)

RPGO 2001 Sòl urbà 627,83 18,18

Sòl urbanitzable 532,19 15,41

Sòl no urbanitzable 2.293,30 66,41

ESTIU 2019 Sòl urbà 820,62 23,76

Sòl urbanitzable 339,39 9,83

Sòl no urbanitzable 2.293,30 66,41

Superfície



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

102

2.15.2
Industrial Roquetes subsector V

(90.642)

3.9
Sant Jordi 2

(141.168)

PP
Pla Parcial d'Ordenació Industrial

Roquetes, subsector 1

PP
Pla Parcial d'Ordenació Industrial

Roquetes, subsector 2

PP
Pla Parcial d'Ordenació Industrial

Roquetes, subsector 3

PP
Pla Parcial d'Ordenació Industrial

Roquetes, subsector 3

PP
Pla Parcial d'Ordenació Industrial

Roquetes, subsector 3

PP
Pla Parcial d'Ordenació

Industrial Roquetes, subsector 4

PP
Pla Parcial

d'Ordenació
Regina Parc

PP
Pla Parcial d'Ordenació Urbanística del

sector Sant Jordi I

PP
Pla

Parcial
La

Bòvila

Pla Pa
3

A 15
a Magdalena

UA 16
La Geltrú

UA 4
Camp de futbol i Sínia del Gall

PE
/ 051378 / B

PMU
08 / 032476 / B

Els sistemes del 
planejament 
urbanístic municipal 
vigent
Elaboració pròpia

Casals i les carreteres amb tractament 
d’autovia (C-246 i carretera de 
Vilafranca).
Artèries urbanes. Carreteres, cinturons 
i grans distribuïdors entenent 
com a tals la vialitat de connexió 
interurbana principal i les vies 
urbanes més especialitzades en tràfi c 
a través i d’accés. Vies bàsiques, que 
són els distribuïdors locals a partir dels 
anteriors, entenent com a tals també 
algunes connexions interlocals 
properes.
Vies de xarxa local. Vies secundàries, 
que constitueixen el conjunt de 
l’entramat urbà amb un mínim de 
continuïtat. Camins, que enllacen 
la vialitat urbana anterior cap a les 

fi nques rurals i camí de ronda de la 
costa. Vials per a vianants i carrils bici.
Aparcaments. Algunes fi gures de 
planejament derivat aprovades 
posteriorment a l’aprovació de la 
RPGO 2001 qualifi quen sòl com a 
Aparcament.  Clau Ap (PP sector 
Masia en Notari Pirelli) i Clau P (PP 
la Collada - Els Sis Camins i PP sobre 
l’Aragai - conegut com la Carrerada).

 - Sistema portuari. Clau B
Comprèn les instal·lacions i espais 
reservats per l’ús del Port de Vilanova 
i la Geltrú. És objecte del Pla Especial 
del Port de Vilanova i la Geltrú (ad 
25.05.2007 i DOGC 15.06.2007). El 
refós realitzat amb objecte d’aquest 
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Sistema Ferroviari
Col·lectiu CCRS

Anàlisi i Diagnosi incorpora a la seva 
qualifi cació la clau corresponent 
segons el citat Pla Especial.

 - Sistema ferroviari. Clau C
S’inclouen les línies dels ferrocarrils 
a cel obert existents que es preveu 
mantenir i en projecte, així com 
els seus entorns de protecció 
i les instal·lacions directament 
relacionades amb la xarxa ferroviària. 
Les línies existents de les quals es preveu la 
desaparició mantindran transitòriament 
i fi ns a la seva substitució, la qualifi cació 
de sistema ferroviari.

 - Infraestructura de serveis tècnics. 
Clau D
Comprèn les reserves de sòl dels 
diferents serveis tècnics (electricitat, 
abastament d’aigua, estació 
depuradora, gas, clavegueram...). 
S’hi afegeixen deixalleries i ecoparcs, 
i altres instal·lacions relacionades 
amb residus sòlids. 
Com a instal·lacions derivades 
del subministrament d’energia 
elèctrica, es consideren les estacions 
receptores, els transformadors i les 
serves instal·lacions, així com les línies 
elèctriques d’alta i mitja tensió.
Com a instal·lacions del servei 
d’abastament d’aigua es considera 
els pous de captació, dipòsits 
i estacions potabilitzadores, 
les estacions de bombeig i les 
instal·lacions auxiliars.
Com a sistema de sanejament es 
considera la xarxa actual i les seves 

ampliacions immediates o futures, 
junt amb l’estació emissora, l’estació 
depuradora i les instal·lacions 
complementàries d’elevació.
El sistema de gas el formen les seves 
instal·lacions de servei.
El sistema de deixalleria i ecoparcs 
està constituït per l’actual deixalleria, 
més les que es puguin preveure i els 
ecoparcs instal·lats als diferents barris.
Les instal·lacions relacionades amb 
la gestió i tractament dels residus 
sòlids municipals es componen de 
plantes de triatge, de compostatge 
o metanització, etc.
Manca defi nir els usos de la 
qualifi cació d’infraestructures de 
serveis tècnics, ja que es tracta 
d’una clau general i  no especifi ca 
el subtipus de servei tècnic 
(abastament d’aigües, sanejament, 
telecomunicacions, subministrament 
d’energia elèctrica, tractament i 
reciclatge de residus...).
S’inclouen les claus del planejament 
derivat aprovat posteriorment a la 
RPGO 2001, com són les següents 
claus:
Clau C-PE Garraf. Subzona de 
preservació de les comunitats naturals 
i d’apantallament d’infraestructures. 
Pla Especial d’Ordenació de l’espai 
de les subestacions “Garraf I” i “Garraf 
II” i les seves línies de transport. 
Clau ST. Sistema de Serveis Tècnics. 
Aquesta qualifi cació la trobem 
als Plans Parcials sector Fondo de 
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d’en Frederic i sector Marquès.
Clau T. Sistema de serveis tècnics. 
Electricitat. Pla Parcial d’Ordenació 
sobre l’Aragai - conegut com la 
Carrerada.

 - Sistema d’equipaments col·lectius. 
Clau E
Comprèn les superfícies destinades 
a usos públics o col·lectius al servei 
directe dels ciutadans. El sòl és 
sempre de domini públic, si bé admet 
que la gestió sigui confi ada al sector 
privat. S’exceptuen d’aquest principis 
els sòls destinats a equipaments i 
dotacions que en el moment de 
l’aprovació de la RPGO 2011 fossin 
de domini privat, que continuaran el 
règim de propietat privada, sempre 
que desenvolupin la seva funció. 
S’exceptuen de la condició de domini 
públic del sòl les realitzacions l’ús de 
les quals sigui sanitari-assistencial, 
sociocultural o religiós en la modalitat 
de llocs de culte promogudes per 
entitats i fundacions acollides a 
la legislació de benefi cència, per 
cooperatives, per les pertinents 
institucions religioses i per entitats 
sense ànim de lucre.
Els usos admesos són: sanitari-
assistencial (centres assistencials 
i sanitaris dedicats a guarderies, 
dispensaris, ambulatoris, residències 
d’avis, clíniques i hospitals generals), 
sociocultural (biblioteques, centres 
socials i culturals, museus, auditoris, 

cases de cultura, sales de reunions 
i exposicions, d’interès públic i 
comunitari), religiós (temples), públic-
administratiu (centres o edifi cis per 
serveis de l’administració pública, 
serveis de seguretat, bombers, 
cementiris, etc.), tanatoris i similars. 

 - Sistema d’espais lliures. Clau F
Comprèn els espais destinats a parcs, 
jardins i places. 
S’entenen per parcs les zones verdes 
amb una superfície igual o superior a 
1 hectàrea. 
Es consideren jardins urbans i places, 
en els que es desenvoluparan 
normalment activitats de joc, descans 
i lleure en general, els espais lliures 
amb superfície menor a 1 hectàrea, 
o fi ns i tot les de major extensió quan 
tinguin forma allargada, estant 
disposades al llarg de passeigs, 
canals o rambles.
Als sòls qualifi cats com a sistema 
d’espais lliures, s’hi podran ubicar 
instal·lacions esportives segons els 
paràmetres indicats a l’article 96.3.b) 
de la Normativa Urbanística de la 
RPGO 2001. 

 - Sistema d’espais esportius. Clau G
Comprèn les superfícies destinades a 
usos públics de tipus esportiu.

 - Sistema d’equipament educatiu. 
Clau H
Comprèn els sòls destinats a usos 
públics de tipus educacional. 

 - Sistema d’equipaments comercial. 

Platja Llarga. Zona 
marítimo-terrestre 
qualifi cada com a 
zona de protecció i 
servitud
Col·lectiu CCRS
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Clau J
Comprèn aquells sòls d’ús públic o 
col·lectiu, diversifi cats en els usos 
admesos per a la denominació 
comercial. 

 - Sistema d’habitatge dotacional. Clau HD
Es crea aquesta clau amb la 
Modifi cació Puntual de RPGO per a 
la creació del sistema d’habitatge 
dotacional (HD) i concreció dels sòl 
d’equipaments als quals s’assigna 
aquesta qualifi cació (ad 16.07.2009 i 
DOGC 09.10.2009). 
D’acord amb la Memòria de la 
MP RPGO esmentada, el sistema 
d’habitatges dotacionals públics és 
un sistema urbanístic diferenciat del 
sistema d’equipaments comunitaris, 
que requereix sempre la titularitat 
pública del sòl, la qual s’obté 
mitjançant cessió obligatòria i 
gratuïta o expropiació, d’acord amb 
l’article 34.7 de la Llei d’urbanisme, 
o, si s’escau, mitjançant les formes 
previstes per la legislació sectorial 
d’habitatge.

 - Zona de Pla Especial. Sector plaça 
Casernes. Clau 9k
Es tracta de l’edifi cació de les 
antigues casernes. D’acord amb 
l’article 165bic de la Normativa 
Urbanística de la RPGO 2001, per 
a aquesta unitat de sistema (entre 
el carrer de l’Escorxador, d’Olesa 
de Bonesvalls, de les Casernes i 
la plaça de les Casernes) es fi xa 
el manteniment del volum i els 

paràmetres arquitectònics de l’edifi ci 
de les antigues casernes, recuperant 
l’antiga teulada, donant-li el nou ús 
d’equipament comunitari, i entenent 
com a tal aquell on es mantindran 
àrees d’equipament de titularitat i ús 
públic, complementades amb altres 
de titularitat privada i usos col·lectius 
o privats. 

 - Sistema Riera. Clau R
Només es troba al Pla Parcial Masia 
d’en Barreres II.

Afegim en aquest apartat sobre la 
regulació dels sistemes la clau 20, que 
tot i tractar-se, segons la Normativa 
Urbanística de la RPGO 2001, en una 
zona en sòl no urbanitzable, té un millor 
encaix en aquest apartat.
 - Zona de protecció i servitud. Clau 20 

Comprèn els sòls qualifi cats com a 
no urbanitzables amb les fi nalitats 
següents: protecció de la vialitat 
primària; lleres públiques de torrents 
i àrees col·lindants inundables, les 
lleres públiques de torrents amb la 
consideració de sistema general 
hidrològic; delimitació de zona 
marítim-terrestre; espais afectats pel 
pas de línies elèctriques; i en general, 
proteccions i servituds de sistemes 
generals.
D’altra banda, cal comentar les 
confusions que genera aquesta 
zona, ja que per exemple, tot el que 
es troba dins del DPMT es qualifi ca 
com a no urbanitzable (clau 20), a 
l’àmbit del Prat de Vilanova, tal i com 

Detall del plànol 
d’informació 
urbanística de 
zonifi cació i 
ordenació física 
del sòl urbà i 
urbanitzable. Refós 
RPGO 2001
La qualifi cació de 
zona de protecció i 
servitud a el Prat de 
Vilanova
Elaboració pròpia
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5c
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5c
(7.704)

5c
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E
(3.487)

5c
(6.149)

5c
(4.454)

F
(4.807)

5c
(6.381)

5c
(5.290)

5c
(4.064)

5c
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5c
(7.435)

6b
(3.000)

(1.272)
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trobem com part del viari que dóna a 
la costa es troba qualifi cat com a 20 
quan fa la funció de viari, o com una 
part del passeig d’aquest àmbit es 
troba qualifi cat com a 20 i l’altra com 
a A (sistema viari). El futur POUM haurà 
de repensar aquesta qualifi cació, 
subdividir-la per la qualifi cació que li 
pertoqui (sistema hidrològic, sistema 
viari, zona...) i substituir-la per una 
capa superposada de servituds, ja 
que no es tracta d’una qualifi cació 
ans d’una protecció.

Finalment, ca fer esment de la confusió 
que poden tenir les claus dels sistemes, 
ja que són correlatives, sense una relació 
directa amb el seu nom.

Regulació del sòl urbà

A continuació es detallen les diferents 
zones que defi neix la RPGO 2001 de 
Vilanova i la Geltrú en sòl urbà, les seves 
modifi cacions puntuals i el planejament 
derivat aprovat posteriorment.
 - Zona de Nucli Antic. Clau 1

Comprèn els sectors de sòl 
urbà corresponents als primers 
assentaments històrics de la ciutat i 
delimitats pels barris de “La Geltrú” i 
“Vilanova”, així com la zona entre les 
dues, coneguda com “El Palmerar”.
La delimitació bé defi nida pels 
carrers: Joaquim Mir, Pastera, 
Barcelona, Sitges, Unió, Peixateria, 

Full 6-F de la sèrie 
C de la RPGO 2001. 
Reglamentació 
detallada dels sòls 
urbà i urbanitzable
RPGO 2001 de 
Vilanova i la Geltrú
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Fossar Vell, Major, Horts i la plaça de 
les Neus.

 - Zona Rambla Principal. Clau 2
Es defi neix com un àrea de 
desenvolupament lineal, que actua 
com a centre ciutadà de la Vila, amb 
processos constructius recents que 
tendeixen a desfi gurar aquest centre 
i que la RPGO 2001 pretén revitalitzar. 
Comprèn els dos fronts de façanes 
de la Rambla Principal, delimitats des 
de la plaça de Nostra Senyora de les 
Neus fi ns a la plaça Gumà i Ferran.
S’hauria de repensar amb el futur 
POUM la delimitació posterior a la 
Rambla d’aquesta qualifi cació, ja 

que no és coincident amb el límit de 
parcel·la, fet que fa que en molts 
casos trobem parcel·les amb més 
d’una qualifi cació urbanística.

 - Zona de conservació. Clau 3
Comprèn un conjunt de sectors 
urbans caracteritzats pel seu interès 
ambiental, arquitectònic i/o natural, 
respecte als que la RPGO 2001 
estableix les mesures de protecció 
urbanístiques necessàries per 
garantir l’estricte manteniment de les 
condicions i característiques actuals 
de la trama i de l’edifi cació. 
La RPGO es proposa assolir el 
manteniment dels factors ambientals 
i morfològics que han confi gurat 

Detall del plànol 
d’informació 
urbanística de 
zonifi cació i 
ordenació física 
del sòl urbà i 
urbanitzable. Refós 
RPGO 2001, full 6-F
Elaboració pròpia
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cadascun d’aquests sectors, 
incidint especialment en cada cas 
en els factors que li són propis i en 
la regulació estricta dels usos en 
base a mantenir les seves actuals 
característiques. 
S’hi distingeixen les següents 
subzones:
Clau 3a. Àrea central. Comprèn l’àrea 
central de Vilanova, confi gurada 
pel primer eixample històric de la 
ciutat. La RPGO hi proposa augment 
del caràcter central de la mateixa, 
fomentant el sector terciari i de comerç; 
i complementàriament un elevat grau 
de peatonalització del sector.

Subtipus 3a*. Zona de conservació. 
Àrea central. Aplicant criteris de 
regulació estètica del PMU del 
nucli antic aprovat el 23/01/12
Subtipus 3a1. Àrea central 
comercial. Correspon als carrers 
Caputxins, Sant Gregori i Sant 
Sebastià, que es distingeixen com 
a subzona per la seva activitat 
comercial, i per l’interès de 
potenciar-la. 

Clau 3b. Sector Marina. Comprèn 
aquelles àrees urbanes, 
d’assentaments històrics, fruit de la 
vocació marinera i pescadora de 
la Vila, inclosos aquells sectors de 
desenvolupament posterior, però on 
la seva riquesa ambiental ha de ser 
mantinguda. En general es tracta 
de tot el front costaner, i les àrees 
immediates, caracteritzades per 

una arquitectura típica de l’activitat 
econòmica desenvolupada. 
Clau 3c. Ciutats jardí. Comprèn 
aquells sectors, desenvolupats en 
forma de ciutat jardí, amb un valor 
arquitectònic i ambiental que la 
RPGO 2001 recull i protegeix.

Tipus 3c1. Vivendes Marquès
Tipus 3c2. Sant Cristòfol
Tipus 3c3. Ribes Roges

Clau 3d. Hi trobem dues unitats, una 
a l’àmbit de Vilanova antiga i el 
Palmerar, al carrer de Joaquim Mir; 
i l’altra a l’àmbit del barri de Mar, a 
l’interior de l’illa compresa entre els 
carrers Meridional, de Joan Baptista 
Pirelli, passeig del Carme i rambla de 
Lluís Companys.

 - Zona de l’Eixample. Clau 4
Comprèn la zona d’expansió urbana, 
organitzada en illa tancada amb pati 
interior, que s’ha desenvolupat com 
una segona corona a partir del Casc 
Antic, confi gurat en primera fase per 
l’Eixample Gumà i posteriorment altres 
desenvolupaments urbans amb la 
mateixa tipologia al voltant d’aquest.
Subtipus 4*. Eixample. Aplicant criteris 
de regulació estètica del PMU del 
nucli antic aprovat el 23/01/12

 - Zona residencial d’ordenació oberta. 
Clau 5
Comprèn els sòls urbans d’edifi cació 
residencial, caracteritzats per la seva 
ordenació oberta amb una major 
proporció d’espais lliures enjardinats 

Clau 3c2. Ciutats 
jardí, Sant Cristòfol
Col·lectiu CCRS
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Clau 8b1. La 
qualifi cació de 
la parcel·la de 
l’edifi cació de la 
imatge és procedent 
del PP Masia d’en 
Barreres I, i ha sigut 
objecte d’una MP 
PP (ad 04.02.1998 i 
DOGC 19.03.1998) 
per permetre 
l’ús recreatiu 
condicionat
Col·lectiu CCRS

entre les edifi cacions. S’estableixen 
les següents subzones:
Intensitat I. Subzona 5a. Tipus 5a1, 
5a2 i 5a3.
Intensitat II. Subzona 5b. Tipus 5b1 i 
5b2.
Intensitat III. Subzona 5c
Subzona especial 5d. Colònia de 
Sant Rafael

 - Zona comercial. Clau 6
Comprèn unes àrees que mantenen 
o mantindran en el futur, un adequat 
nivell de dotacions en uns determinats 
sectors, amb la fi nalitat de potenciar-
los. 
Clau 6a. Constituïda exclusivament 
per l’illa delimitada pels carrers 
Francesc Macià, plaça Soler 
Carbonell, Pelegrí Ballester i rambla 
Samà. 
Clau 6b. Correspon a àrees 
enclavades en sectors d’ordenació 
segons edifi cació aïllada.
Clau 6b.1. El Prat de Vilanova. Admet 
ús hoteler.

 - Zona de qualifi cació completada. 
Clau 7
Comprèn aquells sòls urbans, 
objecte d’actuacions i ordenacions 
específi ques anteriors a l’aprovació 
de la RPGO 2001, amb particularitats 
característiques que la RPGO 
2001 accepta, amb la salvetat de 
delimitar com a zona l’actual i com 
a volum edifi catori també l’actual o 
el seu necessari complement en els 

casos que així s’especifi quen.
Subzona 7a. Arquebisbe Armanyà
Subzona 7b. Sant Joan
Subzona 7c. Blocs Baqués
Subzona 7d. Plaça Enric C- Ricart
Subzona 7e. Vall Palau-Pirelli
Subzona 7f. km. 43
Subzona 7g. Vilanova Port

 - Zona industrial urbana. Clau 8
Comprèn aquells sectors de sòl urbà 
ocupats preferentment per usos i 
instal·lacions industrials.
Procedents de la RPGO 2001:

Clau 8a1. Industrial en illa tancada 
Procedents de Pla Parcial aprovat 
defi nitivament abans de l’aprovació 
de la RPGO 2001:

Industrial amb alineació a vial. 
Clau 8a

Clau 8a2. PP Masia d’en Barreres 
I; i PP Masia d’en Frederic.
Clau 8a3. PP Industrial Roquetes, 
subsectors 1 i 3.
Clau 8a3.1. Volumetria 
específi ca. PP Roquetes, 
subsector 3. Avinguda Eduard 
Toldrà.
Clau 8a4. PP la Bòvila

Industrial en edifi cació aïllada. 
Clau 8b

Clau 8b1. PP Masia d’en Barreres 
I; i PP Masia d’en Frederic.
Clau 8b2. PP Masia d’en Barreres 
I; i PP Masia d’en Frederic.
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Detall del plànol de 
zonifi cació (O-2) 
del Pla Parcial El 
Llimonet
Pla Parcial El 
Llimonet (ad 
06.09.1996, DOGC 
4.12.1996)

Clau 8b3. PP Roquetes, 
subsectors 2, 3 i 4.
Clau 8b3-R. PP Roquetes, 
subsector 4. Permet ús 
residencial. Zona residencial 
Roquetes subsector IV.
Clau 8b3.1. PP Roquetes, 
subsector 3. Ronda d’Europa.
Clau 8b4. PP sector Torrent de 
la Pastera polígon 1 i PP Masia 
d’en Barreres I.
Clau 8b5. PP Masia d’en Barreres 
I, Masia en Notari Pirelli i PP sector 
Marquès.

 - Zona de Pla Especial. Clau 9
Comprèn els sòls urbans en 
condicions inadequades o poc 

funcionals respecte dels que la 
RPGO 2001 proposa la modifi cació, 
transformació o substitució dels usos 
i edifi cacions actuals amb la previsió 
de nous espais lliures, vials i dotacions, 
a fi  de millorar la qualitat ambiental 
de l conjunt urbà, i ajudar, al menys 
en part, a la reducció dels dèfi cits 
d’espais públics existents. 
Clau 9a. Sector Cap de Creu - Sant 
Onofre - Rambla Samà. Objecte 
d’una MP RPGO, ara subzona de 
PMU 9a, sector Cap de Creu - 
Manuel de Cabanyes. Desapareix 
com a Pla Especial amb la MP 
RPGO 2001 anomenada “MP PGO 
en l’àmbit d’estudi delimitat per 
acord de Ple 15.12.2008 que inclou 
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industrial

La Pastera

.1
e Nord -
or 1

PP
denació Industrial del sector
e la Pastera polígon 1

PP
Pla Parcial del sector
Llimonet - Polígon 2

PP
Pla Parcial del sector
Llimonet - Polígon 3

PP
Pla Parcial
Masia d'en
Barreres II

Detall de refós del 
planejament derivat. 
Exemple Pla Parcial 
El Llimonet (ad 
06.09.1996)
Elaboració pròpia

el sector del PE Cap de Creu - Sant 
Onofre - Rambla Samà (subzona 9a), 
incloent les fi nques 2, 2b i 4 del carrer 
Sant Onofre i les fi nques 19, 21 i 23 
del carrer Santa Anna”, amb data 
d’aprovació defi nitiva 31.01.2017 
(DOGC 10.04.2017) i codi RPUC 2010 
/ 042068 / B. Aquesta modifi cació 
delimita un nou PMU més reduït amb 
el nom de PMU 9a “Sector Cap de 
Creu - Manel de Cabanyes”.
Clau 9c. Sector Casernes
Clau 9i. PIRELLI-Mar
Clau 9j. Sector La Plana
Clau 9k. Sector Plaça Casernes (s’ha 
afegit també a l’apartat de regulació 
de sistemes degut a que es tracta en 

la seva totalitat d’un sistema).
 - Ordenacions en fi leres o rengles 

procedents de Pla Parcial. Clau 10
Comprèn un conjunt d’àrees 
derivades del planejament parcial, 
caracteritzades per el tipus edifi catori 
d’alineaicó a vial, i la seva disposició 
majoritària en fi leres o rengles.
Clau 10a. PP La Collada - Els Sis 
Camins. Clau origen D
Clau 10b. PP La Collada - Els Sis 
Camins. Clau origen E
Clau 10c. PP La Bòbila. Clau origen 
RUf
Clau 10d. PP La Bòbila. Clau origen 
RUf - Residencial unifamiliar en fi lera 
i local
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procedents de Pla Parcial. Clau 11
Comprèn un conjunt d’àrees 
derivades majoritàriament del 
planejament parcial, caracteritzades 
pel tipus edifi catori en edifi cació 
aïllada i, en la seva majoria, per 
tractar-se d’habitatge unifamiliar.
Clau 11a1. PP La Collada - Els Sis 
Camins. Clau origen A1
Clau 11a2. PP La Collada - Els Sis 
Camins. Clau origen A2
Clau 11a3. PP La Collada - Els Sis 
Camins. Clau origen A3
Clau 11b1. PP La Collada - Els Sis 
Camins. Clau origen B1
Clau 11b2. PP Santa Maria de 
Cubelles. Clau origen AS
Clau 11c1. PP La Collada - Els Sis 
Camins. Clau origen C
Clau 11c2. PP L’Aragai. Clau origen 
5a
Clau 11d. PP Santa Maria de Cubelles. 
Clau origen AE
Clau 11e. PP Santa Maria de Cubelles. 
Clau origen EA

 - Ordenacions en volumetria específi ca 
procedents de Pla Parcial. Clau 12
Comprèn un conjunt d’àrees 
aparegudes com a conseqüència 
del planejament parcial, sens emès 
relacions mútues que aquesta i 
la de tractar-se en tots els casos 
d’ordenacions per volumetria 
específi ca.
Clau 12a. Zona d’equipaments 

comercials i socials de l’Aragai
Clau 12b. Zona d’edifi cació en bloc 
aïllat a Santa Maria de Cubelles

 - Subjectes a ordenació volumètrica 
defi nida per PP o PE anterior a la data 
d’aprovació defi nitiva de la RPGO 
2001. Clau 13
Comprèn àrees de sòl urbà, 
urbanitzades o en procés 
d’urbanització amb elements 
sufi cients per a la qualifi cació 
de sòl urbà, en que l’edifi cació 
correspon al tipus d’ordenació per 
volumetria específi ca, segons Pla 
Parcial, Pla Especial o ordenació 
d’illa defi nitivament aprovats, o 
amb concreció de volum específi c 
aprovat, o bé a ordenació molt 
específi ques i no generalitzables.
A la zona subjecta a anterior 
ordenació volumètrica, l’edifi cació es 
regeix pel disposat als Plans Parcials, 
Plans Especials o Ordenacions d’illa.
 - Modifi cacions d’Estudi de Detalla 

UA Darró
 - PP Aiguacuit
 - PP Sínia de les Vaques
 - PP La Bòbila, excepte claus 10c i 

10d, i 8a4
 - PP Subector Aiguaest 1
 - PP Subsector Aiguaest 2
 - PP Molí de Vent
 - PP Regina Park
 - Clau 15b-R de PP Roquetes IV
 - PE Font Vilaseca El Solicrup

Col·lectiu CCRS
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 - PE Pirelli - Carretera Cubelles
 - PE Platja Llarga
 - PP Llimonet, polígon 1
 - PE FISA
 - Mas Seró. Subsector 1
 - PERI Zona de suport d’activitats 

portuàries al PP Sínia de les 
Vaques

D’altra banda, s’afegeixen també les 
qualifi cacions del planejament derivat 
aprovat i desplegat posteriorment a la 
RPGO 2001. 
Tot seguim es mostra una primer 
aparoximació d’un llistat agrupat per 
tipologies, on el futur POUM haurà de 
refondre en un sòl document totes elles 
per tal de facilitar la interpretació del 
planejament vilanoví, complex a dia 
d’avui degut a la gran quantitat de 
qualifi cacions del planejament derivat 
aprovat posterior a la RPGO 2001.
 - Cases aïllades. Claus A1 (PP Fondo 

Somella), E.A.U. (UA 7. Racó de Santa 
Llúcia) i RA (PP l’Aragai - conegut 
com La Carrerada).

 - Cases en fi lera. Claus C-SJ (PP Sant 
Jordi I), B1 i C1 (PP Fondo Somella), 
E.Ag i E.Ap (UA 7. Racó de Santa 
Llúcia).

 - Blocs aïllats. Claus P1 (PP Fondo 
Somella), A-SJ i B-SJ (PP Sant Jordi).

 - Volumetria específi ca. Claus RP1, RP2 
i RU (PP l’Aragai - conegut com La 
Carrerada); RU-LL i RP-LL (PP Llimonet, 
polígons 1, 2 i 3); AOV (UA 7. Racó de 
Santa Llúcia).

 - Terciari. Claus E-SJ i D-SJ (PP Sant 
Jordi I), C.o, C.a i HOT (UA 7. Racó 
de Santa Llúcia), ZC (PP l’Aragai - 
conegut com La Carrerada), R- (PP 
industrial Masia en Notari), OR (PP 
Masia d’en Barreres II). 

El futur POUM haurà de simplifi car el gran 
nombre de qualifi cacions urbanístiques 
vigents al planejament vilanoví.

 

Regulació del sòl urbanitzable

A continuació es detallen les diferents 
zones que defi neix la RPGO 2001 de 
Vilanova i la Geltrú en sòl urbanitzable. 
 - Zona de desenvolupament 

residencial. Clau 14
Intensitat 1. Clau 14a. El Llimonet, 
polígons 2 i 3; Mas Seró, subsector 
2 (parcialment); Molí de Vent 
(subsector MAG). 
Intensitat 2. Clau 14b. Turó de Sant 
Cristòfol; Mas Seró, susbector 2 
(parcialment); l’Ortoll.
Intensitat 3. Clau 14c. L’Ortoll i Sant 
Jordi I
Intensitat 4. Clau14d. Sant Jordi II, 
Solicrup, la Carrerada i Tacó-variant.
Intensitat 5, Clau 14e. L’Aragai 
polígon 3, Santa Maria de Cubelles 
(ampliació) i la Muntanyeta.
Nivell A. Clau 14f. Fondo Somella, 
Torre d’en Veguer i Pau de l’Hostal.
Nivell B. Clau 14g. Mas Tapet i Mas 
Roquer.

L’Ortoll 2. 
Aparcament al 
sector per a la platja 
dels Capellans i 
l’Aiguadolç
Col·lectiu CCRS
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 - Zona de desenvolupament industrial, 

terciari i de serveis. Clau 15
Intensitat 1. Clau 15a. 
Intensitat 2.

Clau 15b. Indústria. Industrial 
Roquetes, subsector 5; Torrent de 
Santa Magdalena, Masia en Notari 
i Masia Barreres II.
Clau 15c. Terciària i de serveis. 
Eixample Nord. 
Clau 15d. De gran indústria. Masia 
en Notari-Pirelli.

Cal destacar que la classifi cació com 
a sòl urbanitzable els sectors Masia 
en Notari-Pirelli i Masia en Notari ve 
directament lligada al trasllat de les 
instal·lacions de Pirelli Mar.

 - Zona de desenvolupament mix. Es 
refereix exclusivament a l’Eixample 
Nord, que admet residència i usos 
industrials i terciaris. 

Regulació del sòl no urbanitzable

Tot seguit es mostren les diferents zones 
que defi neix la RPGO 2001 de Vilanova i 
la Geltrú per al sòl no urbanitzable.
 - Àrees de SNU de consolidació tipus I. 

Clau 16a
Comprèn els SNU que, per la seva 
posició, presenten vocació per a 
usos diferents als actuals d’habitatge. 
Seran objecte de Pla Especial.

 - Àrees de SNU de consolidació tipus II. 

Claus 18b (zona de 
sòl agrari de valor 
paisatgístic) i 21 
(zona de càmping) 
al marge Sud de la 
C-246a 
Col·lectiu CCRS

Clau 16b
Comprèn els SNU que queden 
defi nits pel seu ús predominantment 
d’habitatge, i que en execució de 
la RPGO podrien mantenir-lo. Serà 
objecte de Pla Especial. 

 - Zona de sòl de valor agrícola. Clau 18
Comprèn els sòls no urbanitzables 
destinats actualment a processos de 
producció agrícola, així com aquells 
que, col·lindants als anteriors, poden 
tenir una destinació fi nal agrícola. 
El reconeixement del valor agrícola 
d’aquests sòls passa per la prohibició 
de processos d’edifi cació aliens, a la 
producció agrícola. 
Clau 18a. MP RPGO a la fi nca de 
Mas Ricart (ad 11.02.2016 i DOGC 
09.03.2016). 
Clau 18b. Sòl agrari de valor 
paisatgístic. Comprèn els terrenys 
agrícoles i forestals que a més del 
valor agrícola, les seves condicions 
naturals i paisatgístiques han de 
ser objecte d’especial protecció, 
impedint-se les actuacions que 
puguin perjudicar els seus valors. 

 - Zona de protecció i servitud. Clau 20
Per les seves particularitats s’ha 
desplegat en l’apartat de regulació 
dels sistemes. 

 - Zona de càmping. Clau 21
Es refereix als càmpings existents en 
sòl no urbanitzable.

 - Zona de protecció Arquitectònic-
Paisatgística. Clau 22
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Comprèn els sòls no urbanitzables 
que per incloure edifi cacions rurals 
de certa entitat i elevat interès 
arquitectònic, han de ser objecte 
d’una protecció integral, tant 
de l’edifi cació existent, com dels 
seus entorns immediats, per evitar 
actuacions que puguin perjudicar els 
seus valors arquitectònics i naturals.

 - Zona de Protecció Natural i Paisatgística. 
Clau 23
Comprèn els sòl no urbanitzables, 
forestals o reforestables, que per les 
seves condicions naturals han de ser 
objecte d’una especial protecció, 
impedint les actuacions que puguin 
perjudicar els seus valors forestals, 
paisatgístics i naturals.

Un tema clau, les urbanitzacions

Si bé el Pla General vigent classifi ca 
el sòl en urbà, urbanitzable i no 
urbanitzable, reconeix unes peces 
singulars, que anomena grups 
marginals, urbanitzacions que apareixen 
majoritàriament entre 1965 i 1970, com 
a segregació per a l’explotació d’horts 
familiars, evolucionant en força casos a 
nuclis de segona residència i en casos 
puntuals a residència permanent. La seva 
distribució dispersa i discontinua en el 
territori genera difi cultats de relació entre 
ells i la ciutat; una forta dependència 
amb el centre tradicional i un dèfi cit 
acusat d’equipaments i serveis. El seu 

Detall del plànol de 
qualifi cació del sòl 
no urbanitzable de 
la RPGO 2001
Elaboració pròpia

Sòl urbà

Sòl

16a

16b

18

18a

18b

20

21

22

23

urbanitzable

municipal
de VNG

Qualificació del
sòl no urbanitzable

Classificació
del sòl

Límit de terme

Altres signes
convencionals
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asfaltar, estesa elèctrica (on existeix) 
aèria, absència de clavegueram, fent-se 
el subministrament d’aigua a través de 
pous i precàries instal·lacions privades.
Les tipologies de parcel·lació i edifi cació 
estan Íntimament relacionades 
amb la urbanització. Els solars amb 
major superfície suporten habitatges 
unifamiliars aïllats i s’ubiquen en àmbits 
de major valor paisatgístic. Al contrari 
en el disseminat prevalen parcel·les de 
menor dimensió i tipus d’edifi cació de 
baixa qualitat.
La RPGO 2001 valora detalladament 
les possibilitats cadascuna d’aquestes 
urbanitzacions quant a la seva integració 
a la trama suburbana (rang 1), a la 
seva congelació (rang 2) o a la seva 
desaparició física (rang 3) en el següent 
llistat:
 - Rang 1 (R1)

Fondo Somella
Mas Roquer
Mas Tapet
Torre Veguer

 - Rang 2 (R2)
Casalot de Creixell
Colònia de Sant Rafael
Corral d’en Milà
Corral d’en Roc
El Fraitg
Mas Gros
Mas Joliu
Pas del Bou

Pi Torrat
Xicarró

 - Rang 3 (R3)
Bassa de Creixell
Camí Corral del Carro
Camí Mas Palau
Carrerada a la Talaia
Corral d’en Tort
Davant del Griffi 
Els Coladors
Els Pins de Rocallís
Entretorrents
La Soma
Mas d’en Mata
Mas d’en Puig
Mas Palau
Masia de Creixell
Pau de l’Hostal
Pi Gros
Piulart
Pujada Masia d’en Perris
Santa Magdalena
Torre d’en Nofre
Torre Vallés

La revisió del Pla General fa seves les 
conclusions d’un estudi elaborat pels 
Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament, 
amb algunes matisacions:
 - Es proposa per a la Colònia Sant 

Rafael el tractament de sòl urbà 
condicionat a l’execució d’un 
projecte d’urbanització per 
resoldre les possibles mancances 

Urbanització Mas 
d’en Ricard / Corral 
d’en Roc
Col·lectiu CCRS
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infraestructurals.  Aquest pas a sòl 
urbà es produeix en atenció a l’origen 
divers de la colònia respecte de la 
resta d’urbanitzacions marginals.

 - La classifi cació en Rang 2 implica la 
consideració de sòl no urbanitzable 
per resultar incompatible la seva 
transformació. En el cas de produir-
se Pla Especial en sòl no urbanitzable, 
aquest tindrà en compte que es tracta 
d’àrees de rehabilitació integral, i 
per tant no ha de pressuposar-se el 
manteniment de l’actual estructura 
parcel·laria, ni dels usos existents.

 - La classifi cació en Rang 3 implica 
a priori el manteniment en sòl 
no urbanitzable, i per tant una 
declaració de la incapacitat de les 

urbanitzacions marginals incloses en 
aquest rang d’evolucionar cap a sòls 
urbans.
En aquests casos, el Pla  Especial 
decidirà, sota les directrius de la 
Revisió del Pla General, els nivells 
de manteniment o desaparició de 
l’estructura de la urbanització.

 - El Pla General analitza la capacitat 
de les urbanitzacions del Rang 1 
per a obtenir sòl destinat a sistemes 
dintre del seu perímetre i, en cas 
d’impossibilitat de complir els mínims 
legals, les ampliacions necessàries. 
En aquest cas, el Pla Parcial dividirà 
la urbanització en peces interiors a 
l’actual delimitació excepte espai 
verds i equipaments (polígon X) i 

16a

16b

municipal
de VNG

Qualificació del
sòl no urbanitzable

Rang urbanitzacions

Límit de terme

Altres signes
convencionals

Rang 1

Rang 2 o 3

Les urbanitzacions 
periurbanes i la 
RPGO 2001
Elaboració pròpia
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espais verds i equipaments interiors, i 
ampliacions (polígon Z). 
El Polígon X es desenvoluparà 
mitjançant reparcel·lació i 
compensarà econòmicament al 
polígon Z per l’escreix de verd i 
equipaments fi ns al percentatge 
corresponent  al conjunt del pla 
parcial. 
El polígon Z, que contindrà les 
majors cessions, però tindrà també 
aprofi tament privat equivalent al 
del polígon X, requerirà també 
reparcel·lació, i rebrà la corresponent 
compensació econòmica per part 
del polígon X.

 - El Pla General actuarà en les 
parcel·lacions de Rang 2, d’una 
manera similar a la descrita a l’anterior 
apartat, encara que, per tractar-
se d’àrees de rehabilitació integral, 
proposarà accions estructurals més 
decidides, que hauran de determinar 
els eventuals Plans Especials, que 
menaran, segons els casos, al 
manteniment dels usos existents o a 
la seva modifi cació, i a l’acceptació 
total o parcial de l’estructura 
parcel·laria, o a la seva substitució.

 - Quant a les parcel·lacions de Rang 3, 
s’annexaran a les de Rang 1 o 2, en 
funció de la seva proximitat, formant 
polígons continus o discontinus. En la 
majoria dels casos es proposa la seva 
desaparició física, i la requalifi cació 
com a espais lliures, agrícoles i/o 
forestals, amb les compensacions 
adients per als propietaris, i només 

en alguns casos serà possible el seu 
manteniment, total o parcial, en 
les condicions expressades en el 
paràgraf anterior.

Cal tenir en compte la manca de precisió 
dels diferents límits de zona 16a i 16b 
(urbanitzacions en sòl no urbanitzable) 
de la sèrie A2 (classifi cació del sòl, usos 
globals sòl no urbanitzable) de la RPGO 
2001. Aquest tema de les urbanitzacions 
periurbanes és objecte d’un capítol 
concret en aquesta memòria.

4.4. EL DESPLEGAMENT DE LA RPGO 
2001

Durant el període de vigència de l’actual 
RPGO 2001 s’ha tramitat un número 
considerable de fi gures de planejament 
derivat i modifi cacions de planejament 
tant general com derivat. 
Degut a la gran complexitat del 
desplegament de la RPGO 2001, 
dividim el seu anàlisi en quatre parts, 
que tracten successivament d’aquest 
desplegament de la RPGO 2001 en sòl 
urbà, urbanitzable, no urbanitzable i 
altres singulars (modifi cacions de RPGO 
2001 i planejament derivat).

En sòl urbà

En el quadre de la pàgina següent 
es mostren les fi gures de planejament 
desplegades i no desplegades de 
les proposades en la Revisió de Pla 

18b
(657.821)

18b
(411.729)

18
(212.037)

16b
(128.372)

P1
(662)

B1
(2.145)

P1
(1.418)P1
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C1
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A1
(467)

C1
(1.515)

F
(386)

F
(1.341)

F
(930)

A1
(4.244)

B1
(939)

A1
(7.270)

A1
(1.164)

B1
(1.597)

ST
(18)

F
(4.634)

C1
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B1
(834)

C1
(1.306)
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F
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F
(6.346)
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3.2
Maria de Cubelles
(ampliació)

PP
Pla Parcial del

sector Fondo de
Somella

Urbanització Fondo 
Somella (rang 1). 
Consolidada com a 
sòl urbà a partir del 
desplegament d’un 
Pla Parcial
Elaboració pròpia
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modifi cacions puntuals d’aquest.
Les fi gures de planejament o gestió 
que es consideren en aquest apartat 
són Unitats d’Actuació (UA), Polígons 
d’Actuació Urbanística (PAU), Plans de 
Millora Urbana (PMU), Plans Especials 
(PE), Plans Especials de Reforma Interior 
(PERI) i DP (Divisió Poligonal).
Les dades que es mostren al quadre són:
 - Les diferents fi gures es classifi quen en 

desplegades o no desplegades. Per 
desplegades ens referim a si tenen un 
document de planejament redactat 
i aprovat defi nitivament, i en el cas 
de les Unitats d’Actuació, si s’han 
executat, ja sigui total o parcialment. 

 - A la columna de tipus es concreta la 
fi gura de planejament o gestió (UA, 
PAU, PMU, PE, PERI o DP).

 - El nom de la fi gura de planejament 
segons la RPGO 2001 (per exemple, 
per a la UA13, Ribes Roges), o el títol 
del document que desplega la fi gura 
de planejament. 

 - Les categories de la columna d’estat 
d’execució són: totalment (quan es 
troben executades) i parcialment 
(quan estan en curs). Hi ha fi gures, 
com els Plans Especials d’Usos, la 
qual implementació només precisa 
del document d’aprovació. Per altra 
banda, es deixa buida la columna 
quan no s’ha desplegat la fi gura de 
planejament.

PAU 2

PAU 1

PAU 6

PAU 3 PAU 5
PAU 7

PAU 4

UA 4

UA 12

UA 19UA 1
UA 2

UA 3

UA 16

UA 13a

UA 11

UA 13b

UA 17

UA 13b

UA 19

UA 15

UA 10

UA 14

UA 8

UA

PAU

municipal
de VNG

Figures de planejament

Estat d'execució

Límit de terme

Altres signes
convencionals

Desplegades

Desplegades:

No desplegades

executades o
parcialment

amb document
aprovat

Les fi gures de 
planejament en 
sòl urbà, al nucli 
de Vilanova i la 
Geltrú. Les Unitats 
d’Actuació i els 
Polígons d’Actuació 
Urbanística
Elaboració pròpia
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PAU 1 Santa Maria de Cubelles

PAU 2 Santa Maria de Cubelles

PAU 1 Santa Anna

PAU 2 Sant Roc

PAU 3 Carrer de l'Ametller

PAU 4 Sant Magí

PAU 5 Carrer Sant Josep

PAU 6 Portal del Nin

PAU 7 Plaça al carrer de la Pastera

PAU 25 Masia en Notari Pirelli
Origen MP RPGO, codi RPUC  2015 / 
056887 / B

UA 3 Ronda Ibèrica - Carrer Sant Roc Totalment

UA 4 Camp de futbol i Sínia del Gall Totalment

UA 5 Santa Maria de Cubelles Totalment

UA 7 Santa Llúcia Parcialment 20.04.2005 27.07.2005 MP RPGO, codi RPUC  2005 / 016276 / B

UA 10 Carrer Miquel Guansé - FISA Totalment No cal mantenir-la al futur POUM

UA 11 Passatge Textil Parcialment

UA 13a Ribes Roges Totalment No cal mantenir-la al futur POUM

UA 13b Ribes Roges Totalment No cal mantenir-la al futur POUM

UA 16 La Geltrú Totalment 21.01.2004 10.03.2004 MP RPGO, codi RPUC  2003 / 007478 / B

UA 17 Joaquim Mir, Torrent de la Pastera Totalment No cal mantenir-la al futur POUM

PMU PMU del PAU 6 13.11.2002 Codi expedient municipal 2012_024

PMU PMU Nucli Antic 23.01.2012 02.04.2012 Codi RPUC 2008 / 032476 / B

PE PE de l'illa delimitada pels carrers dels Estudis, 
Major, dels Horts i Sant Magí

11.10.1994 28.12.1994 Codi RPUC 1994 / 001762 / B

PE
Pla Especial d'usos per establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència del Casc 
Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú

05.07.2010 28.04.2011 Codi RPUC 2013 / 051378 / B

PE 9k. Sector Plaça Casernes

PE
Pla Especial de restauració i protecció com a 
zona Humida i Sorral Costaner del Sector Platja 
Llarga de Vilanova i la Geltrú

19.05.2004 15.07.2004 Codi RPUC 2002 / 005173 / B

PERI PERI de l'illa delimitada pels carrers Pàdua, Santa 
Eulàlia, Unió i plaça Peixeteria

21.07.1999 05.10.1999 Codi RPUC 1999 / 000871 / B

PERI Pla Especial de Reforma Interior de l'àmbit Pirelli 
Mar

Parcialment 16.10.2002 RPUC: NO VIGENT per suspensió 
expedient

DP DP de la UA 7 de Santa Llúcia en dos polígons de 
reparcel·lació o compensació

22.04.2002 Codi RPUC 2003_007300_B

DP

Divisió Poligonal del polígon 2 de la UA 7 en dos 
polígons de reparcel·lació o compensació per a 
posterior desenvolupament de projectes de 
reparcel·lació o compensació i urbanització

25.07.2006 18.08.2006 Codi RPUC 2006_025795_B

UA 1 Illa Balmes / Estany / Clavé / Coroleu

UA 2 Part de l'illa Clavé / Estany / Gaudí / Coroleu

UA 6 Platja Llarga
Conveni urbanístic, aprofitament 
urbanístic de la UA Platja Llarga a 
l'Eixample Nord

UA 8 Rambla Samà cantonada Marqués del Duero

UA 9 Santa Llúcia. RENFE

UA 12 Àrea Ribes Roges RENFE

UA 14 Avinguda de Terrassa llindant amb el barri 
Roquetes

UA 15 Carrer Santa Magdalena

UA 19 RENFE Estació

UA 20 Carrer de la Unió Sentència DOGC 26.09.2006, es 
declara nul·litat UA 20

PMU 9a 9a, Sector Cap de Creu - Manel de Cabanyes MP RPGO, codi mppgo_RPUC 2010 / 
042068 / B

PE 9c. Sector Casernes

PE 9j. Sector La Plana

Aspectes particularsEstat
d'execució

Data
publicació ap.

definitiva
Tipus

Data
aprovació

definitiva del 
document

Nom figura de planejament

13.09.2018 Origen MP RPGO, codi RPUC 2017 / 
063638 / B

05.10.2017

D
ES

PL
EG

A
D

ES
N

O
 D

ES
PL

EG
A

D
ES

Aquest grup de 7 PAU són 
conseqüència de la MP RPGO, codi 
RPUC 2009 / 037652 / B

16.12.2010 24.05.2011

Les fi gures de 
planejament en sòl 
urbà
Elaboració pròpia
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121 - La data d’aprovació defi nitiva del 
document és, o bé la de la CTUB 
d’aquelles que aprova la Comissió i 
publica al DOGC, o bé l’aprovació 
per part de l’Ajuntament. 

 - La data de publicació de l’aprovació 
defi nitiva al Diari Ofi cial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC).

 - A la columna d’aspectes particulars 
es fan alguns comentaris que creiem 
d’interès, com per exemple si cal o no 
mantenir la fi gura al futur POUM (és el 
cas d’algunes UA ja executades) o 
si l’origen de la fi gura no és la RPGO 
2001, ans una modifi cació d’aquest, 
s’especifi ca el codi del RPUC de la 
citada modifi cació, a banda d’altres 
comentaris que es consideren 
d’interès.

Amb l’objectiu de no repetir la informació 
urbanística en diversos apartats d’un 
mateix capítol, hem cregut convenient 
no descriure el potencial de cada fi gura 
de planejament, ans és objecte d’un 
apartat específi c d’aquest capítol.
De les 20 Unitats d’Actuació defi nides a la 
RPGO 2001, s’han executat totalment vuit 
d’elles: UA3 (Ronda Ibèrica - Carrer Sant 
Roc), UA 4 (Camp de futbol i Sínia del 
Gall), UA 5 (Santa Maria de Cubelles), UA 
10 (Carrer Miquel Guansé - FISA), UA 13a i 
13b (Ribes Roges), UA 16 (La Geltrú) i la UA 
17 (Joaquim Mir, Torrent de la Pastera).  
No cal mantenir les UA ja executades 
al futur POUM, ans ja formen part de la 
ciutat consolidada i la seva ordenació es 
contindrà al plànol d’ordenació física del 
sòl urbà i urbanitzable del futur POUM.

D’altra banda, s’han executat 
parcialment 2 Unitats d’Actuació: UA 7 
(Santa Llúcia) i UA 11 (Passatge Textil).
Finalment, no han estat desplegades un 
total de 10: UA 1 (Illa Balmes / Estany / 
Clavé / Coroleu), UA 2 (Part de l’illa Clavé 
/ Estany / Haudí / Coroleu), UA 6 (Platja 
Llarga), UA 8 (Rambla Samà cantonada 
Marqués del Duero), UA 9 (Santa Llúcia 
RENFE), UA 12 (Àrea Ribes Roges RENFE), 
UA 14 (Avinguda de Terrassa llindant amb 
el barri Roquetes), UA 15 (Carrer Santa 
Magdalena), UA 19 (RENFE Estació) i UA 
20 (Carrer de la Unió). 
Amb posterioritat a la RPGO 2001 s’han 
redactat tres modifi cacions puntuals 
d’aquest, amb les que es delimiten i 
despleguen un total de 10 Polígons 
d’Actuació Urbanística (PAU):
 - MP RPGO en l’àmbit del Nucli Antic 

(7 noves PAU). Document aprovat 
defi nitivament el 16.12.2011 amb 
publicació al DOGC el 24.05.2011, i 
amb codi RPUC 2009 / 037652 / B. 
Aquesta Modifi cació puntual es 
tramita simultàniament al PMU del 
Nucli Antic, i es refereix exclusivament 
als canvis de qualifi cació urbanística 
i canvis d’ús introduïts al PMU a 
conseqüència de l’ordenació 
detallada que tradueix els objectius 
d’iniciar un procés de renovació 
i dinamització urbana. El PMU del 
Nucli antic ha estat objecte d’una 
modifi cació puntual (MP de l’article 
42 i altres de les normes urbanístiques 
del PMU del Nucli Antic de Vilanova 
i la Geltrú), amb data d’aprovació 

Detall de l’itinerari 3 
“Hospital - Rambla 
Principal” del PMU 
Nucli Antic, tramitat 
simultàniament 
amb la MP RPGO 
en l’àmbit del Nucli 
Antic
PMU Nucli Antic, 
codi RPUC 
2008/032476/B
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La MP RPGO no comporta canvis 
substancials en relació als criteris 
d’ordenació i gestió urbanística 
establerts, ans únicament la seva 
complementació i adaptació amb 
l’objectiu de millorar les condicions 
urbanes de l’àmbit per tal de facilitar 
la residència permanent i introduir 
nous equipaments, espais lliures i 
activitats dinamitzadores. En aquest 
sentit són d’especial importància les 
mesures tendents a augmentar les 
reserves de sòl per a equipaments 
comunitaris i dotacions col·lectives 
de caràcter estrictament local, així 
com dels sòls adscrits al sistema 
d’espais lliures. La major part de les 
propostes del PMU que se situen en 
aquesta línia es refereixen als àmbits 
dels Polígons d’Actuació Urbanística 
delimitats per a facilitar la gestió 
urbanística, on sovint és possible 
compensar les adquisicions de sòl per 
a sistemes mitjançant reparcel·lació 
o alguna contraprestació. Altres 
reserves, assenyalades com a 
actuacions aïllades, s’han d’adquirir 
directament mitjançant qualsevol 
dels mecanismes legals existents. 
Amb aquesta MP RPGO es delimiten 
un total de 7 PAU: PAU 1 (Santa Anna), 
PAU 2 (Sant Roc), PAU 3 (Carrer de 
l’Ametller), PAU 4 (Sant Magí), PAU 
5 (Carrer Sant Josep), PAU 6 (Portal 
del Nin) i PAU 7 (Plaça al carrer de 
la Pastera). Cap d’aquestes ha sigut 
executada.

Aquests PAU materialitzen el projecte 
per al nucli antic del PMU, que conté 
un estudi econòmic per avaluar els 
costos derivats de la execució de la 
totalitat de les propostes delimitades 
en tant que polígons d’actuació i les 
actuacions urbanístiques aïllades. 
Aquestes fi gures de planejament 
són originàries de la MP RPGO i el 
futur POUM haurà de mantenir-les 
per tal de complir els objectius del 
PMU, tot ajustant-les si s’escau per 
tal de desllorigar la possible situació 
que ha fet que encara no hagin 
estat desplegades, i diferenciant 
aquelles on el sistema d’actuació és 
l’expropiació, d’aquelles que tenen 
un cert aprofi tament urbanístic per tal 
de poder programar les actuacions 
en conjunt en el marc del futur POUM.
Finalment, el PAU 6 (Portal del Nin) 
ha estat objecte del PMU del PAU 6. 
L’objectiu d’aquest PMU és actuar 
sobre una part de la ciutat molt 
cèntrica i malmesa durant els darrers 
anys, amb presència d’elements 
catalogats, tot dotant l’interior d’illa 
d’un fort protagonisme. Una altra 
característica important és la creació 
d’un porxo longitudinal al carrer 
Montserrat, per tal de separar-se de 
l’edifi cació catalogada i així obtenir 
altres perspectives visuals. 
El sistema d’actuació d’aquest 
PMU haurà de tenir molt en compte 
l’aparcament soterrani (comú a tots 
els edifi cis amb una única entrada), 
el porxo del carrer Montserrat (de 

Ordenació de 
l’edifi cació del PMU 
del PAU 6
PMU del polígon 
d’actuació PA-6 
(Portal del Nin)
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titularitat privada però d’ús públic) i 
l’espai d’interior d’illa (de titularitat i 
ús privat). 

 - MP RPGO Santa Maria de Cubelles 
(2 noves PAU). Document aprovat 
defi nitivament el 05.10.2017 amb 
publicació al DOGC el 13.09.2018, i 
amb codi RPUC 2017 / 063638 / B.
L’àmbit d’aquesta MP RPGO ha estat 
ordenat per diversos documents 
de planejament que s’han anat 
superposant en el temps. La RPGO 
vigent de 2001 va integrar el 
contingut  de l’antic Pla Especial de 
Reforma Interior “PERI Santa Maria 
de Cubelles” que delimitava dins 
l’àmbit objecte de modifi cació, tres 
Unitats d’Actuació. Aquestes no 

van ser desenvolupades i el refós de 
la RPGO vigent no les va tornar a 
delimitar. Després de gairebé 20 anys 
de la RPGO, aquest àmbit de sòl urbà 
consolidat s’ha mantingut inalterat, 
sense desenvolupar-se els sòls amb 
aprofi tament privat, ni tampoc s’han 
fet efectives les cessions de vials, 
espais lliures ni equipaments incloses. 
En aquest sentit, la MP RPGO ve 
determinada fonamentalment per la 
delimitació de dos Polígons d’Actuació 
Urbanística, que garanteixin la 
correcta gestió urbanística de l’àmbit 
amb un repartiment equitatiu dels 
benefi cis i càrregues; la reordenació 
del sòl i defi nició de paràmetres 
d’ordenació per tal d’afavorir la 

PMU
(Nucli Antic)

PMU
(9a. Sector Cap de Creu - Manuel de Cabanyes)

PMU
(del PAU 6)

PMU
(9a. Sector Cap de Creu - Manuel de Cabanyes)

PMU

Figures de planejament

Els Plans de Millora 
Urbana del Nucli 
Antic i del PAU 6
Elaboració pròpia
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viabilitat econòmica, l’adequada 
implantació de l’edifi cació segons 
criteris de no ocupació dels terrenys 
amb pendent elevada, la continuïtat 
dels espais lliures i l’obtenció per 
part de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú de forma gratuïta dels sòls 
classifi cats com sistemes a la RPGO, 
que es destinaran a espais lliures, 
equipaments i viari.  
Així doncs, aquesta MP RPGO 
recupera i delimita dos polígons 
d’actuació urbanística (PAU 1 i 
PAU 2, Santa Maria de Cubelles), 
fent compatible la sostenibilitat 
econòmica de l’actuació, sense 
perdre cessions de vials, espais lliures i 
equipaments. 
Es tracta d’una modifi cació 
desenvolupada per part dels 
propietaris dels sòls afectats, amb 
l’acord de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, per tal de desllorigar una 
situació d’estancament de sòls 
urbans consolidats i no desplegats. 
El futur POUM hauria de mantenir 
aquestes fi gures de planejament, tot 
modifi cant el seu codi.

 - MP RPGO Masia en Notari (una nova 
PAU). La modifi cació proposada 
consisteix en la delimitació d’un 
Polígon d’Actuació Urbanística 
en sòl urbà, que inclou les àrees 
desenvolupades segons el Pla Parcial 
del Sector Masia en Notari - Pirelli (ad 
13.03.2002, anul·lat per sentència del 
Tribunal Suprem el 22.10.2010, per tal 
d’adaptar el planejament a la realitat 

existent, que inclou la construcció 
de l’enllaç entre l’autopista C-32 i la 
carretera C-15, eix Diagonal. Aquesta 
MP RPGO té dos objectius:
Cal adaptar el planejament vigent 
del municipi a la realitat existents, 
realitat modifi cada per l’execució 
del nou enllaç de l’autopista C-32 
amb la carretera C-15, eix Diagonal.
En conseqüència, la modifi cació 
ha de servir també per delimitar 
l’àmbit objecte de les obligacions 
d’urbanització pendents del sector.
El segon objectiu és esmenar la 
situació jurídica de la implantació 
de la indústria Prysmian Spain, arrel 
de la sentència del Tribunal Suprem 
del 19.10.2010, ja que en anul·lar-
se el planejament derivat amb 
posterioritat, es produeix una manca 
de suport jurídic. 
Si la urbanització ha estat 
recepcionada, aquesta fi gura de 
planejament no s’hauria de mantenir 
al futur POUM, ans refondre les seves 
determinacions.

D’altra banda, caldrà valorar perquè 
força operacions previstes fa temps, 
no s’han desplegat, si és per manca 
d’iniciativa, o de rendibilitat, i si el que es 
proposa es troba en consonància amb 
el model urbà pel qual s’aposti a l’Avanç 
de POUM. Tot seguit es comenten 
sintèticament les característiques de les 
10 Unitats d’Actuació originàries de la 
RPGO 2001 encara no desplegades:
 - UA 1 (Illa Balmes/Estany/Clavé/

PAU 2 Santa Maria 
de Cubelles
Col·lectiu CCRS
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a usos terciaris hotelers i de serveis, 
podent mantenir la volumetria 
existent. Si aquesta es modifi ca, 
s’ordenarà en volumetria específi ca, 
amb edifi cabilitat 1,80 m2 sostre/
m2 sòl i cessió mínima per a zona 
verda del 40% de l’àmbit. La gestió i 
viabilitat de la fi gura de planejament 
és complexa.
D’una banda hi trobem 5 parcel·les 
amb un total de 11 immobles; i de 
l’altra un sostre construït real de 
6.117 m2, i un potencial de 6.925 m2; 
on per exemple la parcel·la que 
fa cantonada a els carrers Josep 
Coroleu i Josep Anselm Clavé, té un 
sostre (segons cadastre) de 1.696 

m2 i una superfície de solar de 284 
m2, és a dir, una edifi cabilitat neta 
d’aproximadament 6 m2 st/m2 s; fent 
difícil la viabilitat econòmica del 
sector a altres propietaris. Es tracta 
d’un punt estratègic a la ciutat 
de Vilanova, ja que és una de les 
seves portes (des de Cubelles) i pot 
enllaçar-se amb la xarxa d’espais 
lliures de la ciutat, com l’avinguda 
de Jaume Balmes i el torrent de Sant 
Joan. 
És una fi gura de planejament 
estratègica, que el futur POUM haurà 
de defi nir per garantir un bon projecte 
de ciutat, i sobretot desllorigar la seva 
situació administrativa. 

 - UA 2 (Part de l’illa Clavé/Estany/

UA 7

UA 6

UA 5

UA 9 UA 9

PAU 25

PAU 1
PAU 2

Desplegades:

Desplegades:

No desplegades

UA

PAU

Figures de
planejament

executes o
parcialment

Estat d'execució

amb document
aprovat

Altres signes
convencionals

Límit de terme
municipal
de VNG

Les fi gures de 
planejament en sòl 
urbà, a l’entorn del 
nucli de Vilanova i 
la Geltrú. Les Unitats 
d’Actuació i els 
Polígons d’Actuació 
Urbanística
Elaboració pròpia
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industrial a usos residencial i hotelers. 
L’edifi cabilitat ve donada per la 
sèrie C de la RPGO. Si es manté 
l’ordenació en illa tancada, el subsòl 
del pati es cedirà com aparcament 
públic. Si l’Estudi de Detall opta per 
ordenació en volumetria específi ca, 
garantirà la cessió d’una superfície 
de 2.000 m2 per a aparcament 
públic, a nivell de carrer o en planta 
soterrani. Actualment es troba en 
procés de redacció l’Estudi de Detall 
pel desenvolupament residencial i 
comercial d’aquesta UA, així doncs, 
un cop recepcionada la urbanització, 
no cal mantenir-la al futur POUM. 

 - UA 6 (Platja Llarga). El ple de 
l’Ajuntament, en sessió de 18 de 
setembre de 2006, va aprovar 
els convenis de col·laboració 
urbanística amb l’Institut Català del 
Sòl (INCASÒL) i “Subirats Berenguer 
Immobiliària SA”, referents a la 
permuta i transferència a l’Eixample 
Nord de l’aprofi tament urbanístic 
de Platja Llarga, amb l’objectiu de 
preservar aquest espai natural. 
A més a més, es troba aprovat el Pla 
Especial de restauració i protecció 
com a zona Humida i Sorral Costaner 
del Sector Platja Llarga de Vilanova 
i la Geltrú (ad 19.05.2004 i DOGC 
15.07.2004). 
El futur POUM hauria de mantenir 
la transferència d’aprofi tament 
d’aquest sector a l’Eixample Nord, per 
tal de preservar els alts valors ecològics 

i ambientals de Platja Llarga.
 - UA 8 (Rambla Samà cantonada 

Marqués del Duero). Transformació 
de zona verd privat (suprimida per la 
RPGO 2001) a residencial i espai lliure. 
L’edifi cabilitat proposada resulta 
no ser sufi cient com per a cedir 
l’espai lliure. A més a més, ja es troba 
consolidat un habitatge unifamiliar, 
el pati del qual és el que s’ha de 
cedir amb la UA. El futur POUM haurà 
d’estudiar la necessitat d’adquirir 
aquest espai lliure d’acord amb el 
projecte de ciutat que s’hi plantegi. 
A més a més, si així fos necessari, 
s’hauria de valorar la paret mitgera 
que queda. 

 - UA 9 (Santa Llúcia RENFE). Planteja 
recuperar sòl afectat pel ferrocarril 
per a usos residencials de baixa 
intensitat (no superior a 0,50 m2 sostre/
m2 sòl).  Té per objecte determinar el 
sòl alliberat amb la futura modifi cació 
del traçat del ferrocarril. Pot modifi car-
se la clau E inclosa a la UA, sense que 
perdi superfície. Aquesta UA parteix 
de la premissa del desviament de la 
línia de ferrocarril, Cubelles - Vilanova 
i la Geltrú a l’alçada de Platja Llarga, 
per l’Ortoll. 
Amb la Línia Orbital Ferroviària 
defi nida al Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona, el desviament per 
l’Ortoll es posa en dubte.
Per tant, si es manté la línia al seu pas 
per Santa Llúcia, aquesta fi gura de 
planejament no es pot mantenir al 
futur POUM. 

Platja Llarga
Col·lectiu CCRS
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 - UA 12 (Àrea Ribes Roges RENFE). 
Terrenys ocupats per línies de 
ferrocarril i protecció de les mateixes. 
Un cop desplaçada la línia, es podrà 
desenvolupar amb els següents 
paràmetres: edifi cabilitat bruta 
màxima (0,6 m2 st/m2 sòl), cessió 
mínima indicada al plànol 4E de la 
sèrie C i desenvolupament del sòl 
edifi cable segons clau 5c.
La delimitació d’aquesta UA es veu 
modifi cada pel recurs protestatiu de 
reposició estimat el 10 de febrer de 
2003. 
Aquesta Unitat d’Actuació s’ha 
de revisar al futur POUM degut a la 
importància d’establir tot un seguit 
de passos que relacionin Ribes Roges 
amb l’Ortoll. També, cal destacar 
que  la seva ordenació s’ha quedat 
obsoleta degut a la dependència de 
l’ordenació de l’Ortoll. 

 - UA 14 (Avinguda de Terrassa 
llindant amb el barri Roquetes). 
Àmbit d’expropiació en benefi ci del 
barri de Roquetes, amb la fi nalitat 
de crear un separador entre les 
activitats industrials i l’habitatge. 
Requereix l’enderroc d’una nau 
industrial existent, i la urbanització 
del vial separador d’activitats, i 
connector de tràfi c. En ser nul el seu 
aprofi tament, s’ha de desenvolupar 
pel sistema d’expropiació. 
El futur POUM haurà, d’una banda 
de comprovar la seva viabilitat 
econòmica, i d’altra, de justifi car 
la necessitat de mantenir aquesta 

Unitat d’Actuació o bé, proposar-la 
com a actuació aïllada d’execució 
directa. 

 - UA 15 (Carrer Santa Magdalena). 
Té per objecte la reparcel·lació 
d’una sèrie de fi nques afectades per 
vialitat, per tal de fer possible la seva 
correcta reedifi cació i la cessió dels 
terrenys vials corresponents. El futur 
POUM hauria d’estudiar la possibilitat 
d’incloure-hi la parcel·la interior d’illa 
número 23 del polígon 35530. 

 - UA 19 (RENFE Estació). Terrenys 
ferroviaris en desús, per a obtenir 
espais lliures, d’equipament, i viaris 
que permetin el pas entre els carrers 
Monturiol i Canàries. Es tracta d’una 
Unitat d’Actuació discontínua. El futur 
POUM hauria d’estudiar la necessitat 
del viari proposat, d’acord amb el 
model de ciutat pel qual s’aposti 
a l’Avanç. Al subsector Sud, s’hi 
ubica actualment una de les bosses 
d’aparcament més rellevants del 
municipi, degut a que es troba lligada 
al barri al Sud de la via del tren, i al pas 
de vianants soterrat que connecta 
aquest barri amb l’estació. 
El futur POUM haurà d’establir una 
nova ordenació.  

 - UA 20 (Carrer de la Unió). Ajust 
d’edifi cabilitat en clau 3a, i possibilitat 
d’aparcament soterrani en règim de 
concessió administrativa sota terrenys 
a cedir destinats a espai lliure. 
Al recurs contenciós estimat el 
06.02.2006 (DOGC 26.09.2006), 

Aparcament lligat a 
l’estació de tren. UA 
19. RENFE Estació. 
Subsector Sud
Col·lectiu CCRS
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Unitat d’Actuació, tot mantenint les 
qualifi cacions que ja té assignades. 
El futur POUM no ha de mantenir 
aquesta Unitat d’Actuació. 

Finalment, s’han executat parcialment 
dues Unitats d’Actuació: 
 - UA 7 (Santa Llúcia). Divisió del sector 

Santa Llúcia en dos o més polígons 
de reparcel·lació o compensació 
equilibrats entre sí, pel posterior 
desenvolupament de projectes 
de reparcel·lació o compensació i 
d’urbanització. 
En aquesta UA es troba un conjunt 
d’edifi cis anomenat “Poble 
Pescador”, edifi cats cap als anys 
60. Aquest procés urbanitzador 
es va iniciar sense cap fi gura 
de planejament defi nida i es 
desenvolupa amb una manca de 
connexió amb les infraestructures 
generals del territori. Per donar solució 
al sector es redacta el Pla Parcial 
d’Ordenació “Racó de Santa Llúcia”, 
aprovat defi nitivament el 2.04.1971. 
No es va arribar a tramitar el Projecte 
d’Urbanització de tot el sector, i es 
van realitzar obres d’urbanització 
de manera autònoma i individual, 
produint-se així alguns desajustos 
entre les previsions del planejament 
aprovat i la concreta execució de 
l’obra realitzada. 
El PGOM (ad 20.05.1981) recull la 
necessitat de redactar un PERI 
per oferir un nou marc urbanístic 

pel sector i poder així redactar els 
diferents projectes de reparcel·lació 
o compensació, i establir els usos del 
sòl i les correctes redistribucions de 
benefi cis i càrregues. El PERI va ser 
promogut per l’Ajuntament i va ser 
aprovat el 5.04.1993, però el sector 
no va executar-se mai i les seves 
previsions van ser revisades amb la 
RPGO 2001.
Aquest sector, a partir de l’aprovació 
defi nitiva de la RPGO 2001, ha estat 
objecte de dos Divisions Poligonals 
(DP), la primera anomenada DP de la 
UA 7 en dos polígons de reparcel·lació 
o compensació per a posterior 
desenvolupament dels projectes de 
reparcel·lació i urbanització del Racó 
de Santa Llúcia, va ser aprovada el 
22.4.2002 (Codi RPUC 2003 / 007300 
/ B). Aquesta fi gura divideix el sector 
en dos polígons.
El polígon 1 és tot l’àmbit al Nord de 
la via del tren, exceptuant un espai 
lliure al Nord de la via que forma part 
del polígon 2. Aquest últim conté el 
Poble Pescador i la Cucanya. La 
segona DP és el projecte de divisió 
poligonal del polígon 2 de la UA 7 
en dos polígons de reparcel·lació 
o compensació per a posterior 
desenvolupament dels projectes 
de reparcel·lació o compensació i 
urbanització al Racó de Santa Llúcia 
a Vilanova i la Geltrú; aquesta divisió 
poligonal subdivideix el polígon 2 en 
altres dos sub-polígons, diferenciant 
el polígon del Poble Pescador i de UA 7. Santa Llúcia

Col·lectiu CCRS
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l’espai lliure al marge nord de la via 
del tren, del polígon on està situada 
la Cucanya. 
El futur POUM hauria de revisar l’estat 
precís de càrregues i cessions de 
cadascun d’aquests polígons per 
tal d’intentar desllorigar la situació 
administrativa vigent en aquesta 
fi gura, tot partint del projecte de 
ciutat pel qual s’aposti a l’Avanç.

 - UA 11 (Passatge Textil). Defi nició 
d’una façana alineada al Passatge 
Textil, sense vols de cap mena ni 
estenedors. Urbanització de la 
voravia del passatge. Hi ha trams 
del passatge on la vorera es troba 
urbanitzada i d’altres on no. El futur 
POUM hauria de desllorigar aquesta 
situació, fent viable la urbanització 
del passatge. 

Pel que fa al desplegament de la RPGO 
2001 en sòl urbà, manca fer esment dels 
Plans Especials. Quant als que han estat 
desplegats:
 - Pla Especial de Reforma Interior de 

l’àmbit Pirelli Mar. Document aprovat 
defi nitivament el 16.10.2002 i amb 
codi RPUC 2002 / 004214 / B. 
Aquesta fi gura es troba totalment 
urbanitzada i parcialment executada. 
Manca per edifi car tota la franja 
paral·lela a les vies del tren 
(l’ordenació d’aquests solars està 
sent objecte d’una modifi cació 
puntual de planejament) i les quatre 
parcel·les entre els carrers de la Boia 
i de Pere Jacas i les rambles de Lluís 

Companys i de Joan Baptista Pirelli. 
Aquest projecte canalitza la 
transformació d’un antic enclavament 
industrial en una peça urbana 
innovadora en el conjunt urbà central 
de Vilanova i la Geltrú.
L’operació que es planteja és la de 
crear una ròtula que, tot donant 
resposta a les condicions de context, 
aporti a la ciutat uns elements de 
centralitat -en quant a ús però 
també imatge- que dinamitzin els 
sectors residencials existents a l’altre 
costat del ferrocarril, i en defi nitiva 
potenciï el centre de la ciutat creant 
un pont entre la Vilanova tradicional 
i la marítima.
Un dels punts claus del projecte és 
superar la segregació física que 
suposa la fàbrica existent, tant 
entre els barris de Mar en els quals 
s’integra, com entre aquests i el 
nucli central històric de Vilanova 
i la Geltrú. Per tal de facilitar la 
connectivitat urbana es crea la unió 
urbanística coherent entre el centre 
urbà històric de Vilanova, cap al barri 
de Mar i, mitjançant aquest, fi ns a la 
platja i port de Vilanova; connectar 
els dos barris de Mar, Ribes Roges i 
el barri de Llevant, que es trobaven 
separats per la barrera que suposava 
la fàbrica; unir i integrar el futur sector 
residencial amb les zones edifi cades 
del front marítim. 
Uns altres punts clau són la necessitat 
de resoldre urbanísticament les 
barreres existents, com la línia de 

Divisions poligonals 
UA 7 Santa Llúcia
Memòria del 
projecte de divisió 
poligonal del 
polígon 2 de la UA 
7 en dos polígons 
de reparcel·lació 
o compensació 
per a posterior 
desenvolupament 
dels projectes de 
reparcel·lació o 
compensació i 
urbanització al Racó 
de Santa Llúcia a 
Vilanova i la Geltrú
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Pla Especial de 
Reforma Interior de 
l’illa delimitada pels 
carrers Pàdua, Santa 
Eulàlia, Unió i plaça 
Peixateria
Plànol 8. Proposta 
d’ordenació illa 
i passatge de 
vianants. Plantes, 
alçats i seccions.

ferrocarril per la costa o la construcció 
d’un gran aparcament soterrani, dins 
del sector, de més de 300 places, 
prop de la zona marítima.
El futur POUM hauria de refondre els 
paràmetres urbanístics del sector i un 
cop recepcionada la urbanització, 
no cal mantenir-lo. 

 - Pla Especial de Reforma Interior de 
l’illa delimitada pels carrers Pàdua, 
Santa Eulàlia, Unió i plaça Peixateria. 
Document aprovat defi nitivament el 
21.07.1999 (DOGC 05.10.199) i amb 
codi RPUC 1999 / 000871 / B. 
Es tracta d’un conjunt de mesures 
que afecten a l’illa compresa entre els 
carrers de Pàdua, de Santa Eulàlia, de 
la Unió i de la plaça de la Peixateria, 
amb l’objecte d’evitar desfi gurar el 
perfi l volumètric d’aquesta illa, tot 
mantenint la funció residencial del 
Centre Històric, evitant així la marxa de 
la seva població cap a altres àrees de la 
ciutat i mantenir la seva vitalitat, aturar 
la degradació física dels immobles, 
fomentant la rehabilitació o substitució 
d’habitatges i evitar la incompatibilitat 
d’usos per a aquest sector. 
Les principals línies d’actuació en 
l’elaboració d’aquest PERI són 
mantenir la morfologia particular 
del sector; mantenir la funció 
residencial, per tal d’assegurar la 
vitalitat del centre; rehabilitació 
d’edifi cis; afegir al Pla de Catàleg 
certs edifi cis o construccions de 
valor; peatonalització de l’àrea, 
rehabilitació de l’espai públic i nou 

encadenament d’espais públics; i 
potenciar el caràcter comercial al 
carrer de la Unió. 
Es tracta d’una actuació acotada i 
ben defi nida tant a nivell d’ordenació 
volumètrica com normativa. En tot 
cas, el futur POUM hauria de posar 
en comú les conclusions i el projecte 
del PMU del Nucli Antic amb aquest 
PERI per tal d’acabar d’ajustar alguns 
paràmetres que puguin ser revisats, 
d’acord tant amb el projecte que es 
desprèn del PMU, com del projecte de 
ciutat pel qual s’aposti al futur POUM. 

 - Pla Especial d’usos per establiments 
musicals i de restauració de pública 
concurrència del Casc Antic i 
Eixample Central de Vilanova i la 
Geltrú. 
Document aprovat defi nitivament el 
05.07.2010 (DOGC 28.04.2011) i amb 
codi RPUC 2010 / 040651 / B. Aquest 
ha sigut objecte d’una modifi cació 
puntual de Pla Especial, aprovada 
defi nitivament el 07.10.2013 (DOGC 
13.11.2013) i amb codi RPUC 2013 / 
051378 / B. 
Una de les prioritats d’aquest 
document és compaginar les 
activitats de pública concurrència, 
és a dir, recreatives i de lleure, 
principalment en horaris nocturns 
(bars, bars musicals, discoteques,...), 
amb el descans i tranquil·litat dels 
veïns. 
En conseqüència, per tal d’assegurar 
la qualitat, la seguretat i la comoditat, 
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i compaginar i fer compatibles els 
drets de la ciutadania a l’oci i a la 
tranquil·litat, cal fer front al confl icte 
que es crea entre ambdós aspectes.
Per aquest motiu, el mes d’agost 
de 2005, l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú va aprovar l’Ordenança 
reguladora dels establiments 
musicals i de restauració de pública 
concurrència, que desenvolupa 
més específi cament aquest tipus 
d’activitats en l’interior dels seus 
locals. Per tal de minimitzar aquesta 
problemàtica, es planteja aquesta 
des d’un punt de vista urbanístic, 
amb la localització, ubicació i 
distàncies entre activitats d’aquest 
tipus especialment en la zona del 

casc antic i l’eixample central de 
Vilanova i la Geltrú. 
S’estableixen tres zones, de preferència 
primera, de preferència segona i de 
preferència especial. 

 - Pla Especial de restauració i protecció 
com a zona Humida i Sorral Costaner 
del Sector Platja Llarga de Vilanova i 
la Geltrú. 
Document aprovat defi nitivament el 
19.05.2004 (DOGC 15.07.2004) i amb 
codi RPUC 2002 / 005173 / B. 
La fi nalitat d’aquest Pla és la 
restauració i protecció dels valors 
naturals i paisatgístics de l’espai. Es 
consideren i protegeixen aquells 
elements naturals excepcionals que 

Els Plans Especials 
(PE) i els Plans 
Especials de 
Reforma Interior 
(PERI) en sòl urbà al 
nucli de Vilanova i 
la Geltrú
Elaboració pròpia

Pla Especial (PE)

Pla Especial de

municipal
de VNG

Figures de planejament

Límit de terme

Altres signes
convencionals

Reforma
Interior
(PERI)
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territori català (salicomiar, dunes). 
Al mateix temps, es preveu la 
recuperació de les zones degradades 
que havien caracteritzat aquest espai 
en altres temps (canyissars, llacunes) 
i es fomenta la millora i l’augment en 
superfície dels valors naturals. 
Els principals factors amb incidència 
en l’estat de conservació dels valors 
d’aquest espai són la seva connexió 
amb altres àrees naturals (es troba 
envoltat per infraestructures i 
assentaments que l’aïllen de les àrees 
naturals adjacents); l’estructura de 
la propietat (la titularitat pública de 
la totalitat dels sòls compresos en 
aquest Pla Especial degut al projecte 
de compensació del 01.03.1999 
facilita la gestió i conservació de 
l’espai) i la freqüentació, la proximitat 
del barri Prat de Vilanova i del nucli 
de Cubelles, així com la seva situació 
en l’àmbit de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, ha contribuït 
notablement a que aquest espai 
tingui una freqüentació elevada i 
concentrada en els mesos d’estiu.
Amb tot això, els objectius generals 
del Pla Especial són protegir els seus 
valors naturals, els seus ecosistemes 
i el seu paisatge, establint una 
regulació d’usos i les normes i les 
directrius necessàries; incentivar, 
afavorir i donar suport a totes 
aquelles iniciatives que representin 
una millora del coneixement de les 
característiques d’aquest espai i 

dels efectes de l’activitat antròpica; 
i facilitar la informació necessària 
tant pel coneixement dels seus valors 
naturals i paisatgístics, per afavorir la 
participació pública en el procés de 
tramitació del Pla. 
D’altra banda, els objectius específi cs 
són delimitar defi nitivament l’àmbit 
de l’espai d’interès natural de Platja 
Llarga; adoptar mesures especials 
de protecció i conservació de les 
comunitats i de les espècies vegetals 
d’interès rellevant (canyissar, 
salicomiar, la comunitat de borró i la 
comunitat de jull marí i sporobolus, 
com també altres elements de la 
fl ora que es destaquen a la Memòria 
del Pla); protegir de forma especial 
la franja de dunes litorals, procedint 
a l’ordenació de l’ús públic en 
relació al lleure de la platja, amb 
atenció especial a la racionalització 
de la xarxa d’accessos; procedir 
a la restauració ecològica i a la 
realització d’actuacions de millora 
paisatgística on els sistemes naturals 
hagin estat malmesos (fomentant 
la recuperació del canyissar, el 
salicomiar i de les dunes naturals, es 
crearan dues llacunes que funcionin 
de manera natural i es crearà una 
línia de dunes arbrades interior que 
actuï de franja de tamponament 
i separi la nova urbanització dels 
indrets que es protegeix i es pretén 
restaurat); i fi nalment assolir una 
correcta articulació de les necessitats 
de protecció de l’espai amb el Platja Llarga

Col·lectiu CCRS
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planejament urbanístic i, propiciar un 
contacte no confl ictiu amb les àrees 
urbanes consolidades o projectades.
Aquesta fi gura de planejament  
s’hauria de tornar a delimitar al futur 
POUM, un cop consolidat el conveni 
de col·laboració urbanística per a la 
transferència de l’aprofi tament de 
la UA 6 (Platja Llarga) a l’Eixample 
Nord. Amb l’objecte de re-defi nir els 
límits d’aquest Pla Especial i protegir 
aquells sòls que amb la UA 6 són 
objecte d’un procés urbanitzador. 

 - Pla Especial de l’illa delimitada pels 
carrers dels Estudis, Major, dels Horts 
i Sant Magí. 
Document aprovat defi nitivament el 
11.10.1994 (DOGC 28.12.1994) i amb 
codi RPUC 1994 / 001762 / B. 
Aquesta fi gura tracta de manera 
detallada l’ordenació específi ca de 
la illa objecte del Pla. S’incorporen 
canvis de paràmetres d’edifi cació, 
admetent en planta soterrani a tota 
l’illa amb ús d’aparcament, obligant 
a que la coberta d’aquest es tracti 
com a espai lliure amb terrassa-jardí 
permetent-s’hi només els elements 
d’instal·lacions indispensables per al 
soterrani. 
Aquesta fi gura de planejament no cal 
mantenir-la ja que les determinacions 
que se’n deriven, poden ser referides 
al plànol d’ordenació i zonifi cació 
del futur POUM. 

Finalment, la RPGO 2001 incorpora la 
delimitació de quatre sectors, identifi cat 

amb la clau urbanística 9 “Zona de 
Pla Especial”,  que comprèn els sòls 
urbans en condicions inadequades o 
no funcionals respecte dels que el Pla 
proposa la modifi cació, transformació o 
substitució dels usos i edifi cacions actuals 
amb la previsió de nous espais lliures, vials 
i dotacions, a fi  de millorar la qualitat 
ambiental del conjunt urbà, i ajudar a 
la reducció dels dèfi cits d’espais públics 
existents. A continuació es descriuen els 
diferents Plans Especials amb aquesta 
clau urbanística:
 - 9a. Pla Especial de Cap de Creu - 

Sant Onofre - Rambla Samà (actual 
PMU 9a. Sector Cap de Creu - 
Manuel de Cabanyes). Els objectius 
d’aquesta fi gura originàriament 
segons la Memòria de la RPGO 2001, 
són millorar l’esquema viari general 
de la rambla Samà, entre el carrer 
del Teatre i la plaça Cap de Creu, 
situant de nou el barri dins del conjunt 
de l’estructura urbana, i fomentant la 
seva regeneració i rehabilitació.
Aquesta fi gura es va modifi car amb 
la MP RPGO anomenada “en l’àmbit 
d’estudi delimitat per acord de Ple 
15.12.2008 que inclou el sector del PE 
Cap de Creu - Sant Onofre - Rambla 
Samà (subzona 9a), incloent les 
fi nques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre 
i les fi nques 19, 21 i 23 del carrer Santa 
Anna”, aprovada defi nitivament el 
31.01.2017 (DOGC 10.04.2017) i amb 
codi RPUC 2010 / 042068 / B. 
Aquets PE és un àmbit de planejament 
incorporat al planejament urbanístic 

Plànol d’ordenació
Pla Especial de 
restauració i 
protecció com a 
zona Humida i Sorral 
Costaner del Sector 
Platja Llarga de 
Vilanova i la Geltrú
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municipal des del Pla General de 
l’any 1961, i per tant pendent de 
desenvolupar-se des de fa més 
de quaranta anys. La RPGO 2001 
contempla l’obertura de la Rambla 
Samà per poder connectar el Nord i 
el Sud de la ciutat amb una avinguda 
que permet enllaçar la façana 
marítima amb la ronda Ibèrica. 
Aquesta proposta implica però, 
grans costos socials i econòmics. 
Per això es proposa un augment de 
l’edifi cabilitat global de l’àmbit per 
fer viable econòmicament la gestió 
del sector. 
La MP RPGO té en compte el paper 
dinamitzador i el valor urbanístic que 
en els darrers anys s’atribueix als nuclis 

històrics, i posa èmfasis en la voluntat 
dels governs municipals de preservar-
los, i com a conseqüència es planteja 
els següents objectius principals.

La supressió de la proposta 
d’obertura del tram de la rambla 
Samà entre el carrer Teatre i 
la plaça del Cap de Creu, i la 
conseqüent nova defi nició dels 
paràmetres d’edifi cació establerts.
La regeneració i rehabilitació del 
barri sense densifi car el sector.
El manteniment i la recuperació de 
la funció residencial.
La delimitació del Pla de Millora 
Urbana (PMU 9a) en l’àmbit no 
urbanitzat del sector com a sòl 

Pla Especial 9a. 
Cap de Creu - Sant 
Onofre - Rambla 
Samà, segons RPGO 
sense modifi cacions 
posteriors.
Full 6-E de la sèrie 
C de la RPGO 2001. 
Reglamentació 
detallada dels sòls 
urbà i urbanitzable
RPGO 2001 de 
Vilanova i la Geltrú
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urbà no consolidat. Es substitueix 
l’àmbit del PE 9a pel PMU 9a.

El futur POUM haurà de revisar les 
determinacions de la MP RPGO 
per a aquesta fi gura (PMU 9a), en 
funció del projecte de ciutat pel qual 
s’aposti a l’Avanç.

 - 9c. Pla Especial Casernes. D’acord 
amb la Memòria de la RPGO 2001, 
aquest sector defi neix un àrea 
d’expansió al Nord del nucli antic, 
de característiques anàlogues, però 
confi gurat per l’aparició en ella 
d’usos que ofeguen la seva evolució 
natural, i més al Nord per processos 
de densifi cació en Eixample que 
la marginen. Els objectius que es 
persegueixen són la regeneració, 

mitjançant un procés de renovació 
urbana, d’un barri típicament rural, 
degenerat per l’aparició de formes 
urbanes i usos atípics; la creació del 
buidat sufi cient pel re-equipament 
local del sector; facilitar l’enllaç 
amb els sectors més al Nord de la 
ciutat; analitzar en profunditat el 
parc d’habitatge per tal de prendre 
mesures o engegar actuacions per a 
la seva millora. 
Es tracta d’un àmbit cèntric i 
estratègic per a la ciutat de Vilanova 
i la Geltrú, on el futur POUM haurà 
de revisar la seva delimitació amb 
l’objectiu de desllorigar la situació 
administrativa del sector i fer una 
proposta d’ordenació d’acord amb 

Pla Especial 9a. 
Cap de Creu - Sant 
Onofre - Rambla 
Samà. Passa a ser 
PMU-9a. Sector Cap 
de Creu - Manuel de 
Cabanyes
Detall del plànol 
d’informació 
urbanística de 
zonifi cació i 
ordenació física 
del sòl urbà i 
urbanitzable. 
Refós RPGO 2001, 
full 6-E
Elaboració pròpia
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136 el projecte de ciutat establert a 
l’Avanç. 

 - 9j. Pla Especial La Plana. Segons la 
Memòria de la RPGO 2001, aquest 
sector queda comprès en el perímetre 
delimitat pels terrenys de DAYCO i 
MAHLER, i els que queden inclosos 
entre ells. Els objectius que es fi xen 
són consolidar un sector industrial 
que l’anterior Pla General regulava 
a través de Disposició Transitòria; i 
facilitar la connexió entre el sector i 
altres àrees urbanes i urbanitzables 
de Vilanova i la Geltrú. 
Es tracta d’un àmbit amb molt 
d’interès per tal de plantejar 
alternatives al sòl no urbanitzable, 
concretament entre la franja de la 

C-31 i la C-32. A l’àmbit hi trobem dues 
peces industrials ja consolidades, 
amb accés per l’Oest a través de la 
carretera de les Funcions. L’àmbit es 
troba rodejat pel Nord i pel Sud per 
urbanitzacions periurbanes, per l’Est 
pel torrent de la Pastera i per l’Oest pel 
Camí de Mas d’en Puig i sòl de valor 
agrícola. A més a més, aquest sector 
es troba creuat transversalment d’Est 
a Oest pel Camí Ral. 
El futur POUM haurà de posar en 
relació tots aquests elements que 
conformen la realitat territorial i 
urbanística del sector, convertint-
lo en un àmbit estratègic per tal 
de donar solucions indirectament 
a les urbanitzacions periurbanes i 
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Pla Especial 9k. 
Plaça Casernes. 
Construcció 
aparcament soterrat 
a la plaça de les 
Casernes
Font: Afasia archzine

al sòl agrícola adjacent, a més de 
convertir-se en un node al llarg del 
Camí Ral. 

 - 9k. Pla Especial plaça Casernes. El 
sector queda defi nit per la plaça i 
l’edifi ci de les antigues casernes. Els 
objectius fi xats són el manteniment 
i nova urbanització de la plaça, 
admetent aparcament soterrat; 
i el manteniment del volum i els 
paràmetres arquitectònics de l’edifi ci 
de les antigues casernes, recuperant 
l’antiga teulada, donant-li el nou ús 
d’equipament comunitari.
Actualment a l’edifi cació hi trobem 
el pavelló municipal d’esports i 
l’escola municipal d’art i disseny. 
A més a més, la urbanització de la 
plaça ja ha estat executada, amb un 
aparcament soterrat públic de 387 
places, en funcionament des de juny 
de 2007. Per tant, no cal mantenir 
aquesta fi gura al futur POUM. 

En sòl urbanitzable

Al quadre de la pàgina següent es 
mostren els instruments de planejament 
derivat (Plans Parcials) desplegats en sòl 
urbanitzable. 
Les dades que es mostren al quadre són:
 - El codi del sector segons sèrie A1 de la 

planimetria d’ordenació de la RPGO 
2001, sobre classifi cació del sòl. 

 - La data d’aprovació defi nitiva del 
document per la CTUB i la data de 

publicació al DOGC d’aquesta 
aprovació. 

 - La superfície del sector en metres 
quadrats, segons la Memòria de 
cada Pla Parcial. 

 - La edifi cabilitat bruta en m² sostre/m² 
sòl. 

 - El sostre residencial i el sostre industrial 
i/o comercial, en m² sostre.

 - El nombre màxim d’habitatges. 
 - La densitat d’habitatges del sector, 

en habitatges / hectàrea. 
 - La superfície construïda mitjana 

per habitatge, tot donant una idea 
aproximada del tipus d’habitatge, 
en m² sostre per habitatge.

 - El quadre mostra només el sòl 
urbanitzable desplegat, és a dir, amb 
un Pla Parcial aprovat defi nitivament. 
Per tant, les categories de la columna 
estat d’execució són: executat 
(quan es troba pràcticament 
esgotada l’edifi cació), parcialment 
(urbanització recepcionada però 
encara manca per edifi car la 
major part dels solars resultants), i 
no executada (sense projecte de 
reparcel·lació ni urbanització). 

Amb l’objectiu de no repetir la informació 
urbanística en diversos apartats d’un 
mateix capítol, hem cregut convenient 
no descriure el potencial de cada fi gura 
de planejament, ans és objecte d’un 
apartat específi c d’aquest capítol.
Amb la entrada en vigor de la RPGO 2001, 
es refonen els paràmetres urbanístics 
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Superfície Edific. bruta

Densitat

(nº/ha)

Pla Parcial de Aiguacuit 1.12 18.11.1981 - 158.411 0,80 126.728 1.188 74,99 107 Executat

Pol. A 1.26 85.170 0,68 22.800 35.080 190 22,31 120 Executat

Pol. B 2.5 44.100 0,22 9.855 56 12,70 176 No executat

Pla Parcial d'Ordenació 
Industrial del sector Torrent 
de la Pastera polígon 1

Pol. 1 1.14 19.09.1985 02.10.1985 110.540 0,42 46.309 Executat

Pla Parcial d'Ordenació 
Industrial Roquetes, 
subsector 1

1.15 19.11.1986 12.06.1987 115.059 0,57 65.200 Executat

Pla Parcial d'Ordenació 
Industrial Roquetes, 
subsector 2

1.15 19.11.1986 12.06.1987 88.345 0,49 42.911 Executat

Pla Parcial d'Ordenació 
Industrial Roquetes, 
subsector 3

1.15 30.06.1989 13.11.1989 124.730 0,24 29.697 Executat

Pla Parcial d'Ordenació 
Industrial Roquetes, 
subsector 4

1.15 19.07.1989 17.11.1989 153.436 0,24 1.941 34.591 18 107,83 Executat

Pla Parcial La Collada - Sis 
Camins 1.10 08.07.1987 09.12.1987 667.500 0,45 261.244 41.368 1.947 29,17 134 Executat

Pla Parcial d'Ordenació del 
sector l'Aragai 1.11 03.02.1988 18.07.1988 335.213 0,25 83.186 1.563 287 8,56 290 Executat

Pla Parcial d'Ordenació 
Regina Parc 1.19 13.07.1988 21.10.1988 27.880 0,76 19.487 1.573 118 42,32 165 Executat

Pla Parcial del subsector-1 
Aigua Est 1.13 13.07.1988 21.10.1988 21.660 0,77 15.136 1.516 128 59,10 118 Executat

Pla Parcial del subsector-2 
Aigua Est 1.13 06.07.1994 16.11.1994 16.715 0,80 11.635 1.736 96 57,43 121 Executat

Pla Parcial Masia d'en 
Frederic 1.23 09.12.1988 15.01.1999 158.775 0,45 71.388 Executat

Pla Parcial La Bòbila 1.18 19.06.1991 11.10.1991 63.180 1,12 57.457 13.374 281 44,48 204 Executat

Pla Parcial Masia d'en 
Barreres I 1.20 18.12.1991 08.05.1992 104.233 0,50 52.117 Parcialment

Pla Parcial Masia d'en 
Barreres II 3.8 18.12.1991 08.05.1992 186.639 0,50 93.320 Executat

Pla Parcial sector Marquès 1.21 19.01.1993 22.2.1993 141.666 0,60 85.000 Executat

Pol. 1 1.24 77.094 0,86 50.088 16.336 565 73,29 89 Executat

Pol. 2 2.1.2 70.977 0,85 50.201 9.917 Parcialment

Pol. 3 2.1.3 36.988 0,90 27.611 5.715 Parcialment

Pla Parcial sector Mas Seró - 
subsector 1 1.25 15.12.1999 17.01.2000 69.880 0,42 29.680 310 44,36 96 Executat

Pla Parcial sector 3 - 
subsector Giró 2.3 15.11.2000 05.03.2001 26.574 1,00 25.623 951 210 79,02 122 Executat

Pla Parcial d'Ordenació 
sobre l'Aragai - conegut 
com la Carrerada

2.10 13.12.2000 14.02.2002 146.570 0,45 61.560 4.397 440 30,02 140 Parcialment

Pla Parcial Torrent de Santa 
Magdalena 2.13 13.03.2002 18.04.2002 353.592 0,55 194.476 Executat

Pla Parcial d'Ordenació 
Urbana sector Masia en 
Notari Pirelli

2.14 13.03.2002 03.06.2002 160.831 0,40 64.055 Executat

Pla Parcial Solicrup sector 
3.5 - subsector 1 3.5 16.10.2002 03.03.2003 85.832 0,55 38.624 8.583 386 44,97 100 Executat

Pla Parcial del sector Fondo 
de Somella 2.11 12.02.2003 23.06.2003 373.283 0,30 93.288 18.657 820 21,97 114 Parcialment

Pla Parcial d'Ordenació 
Urbanística del sector Sant 
Jordi I

2.7 12.03.2003 09.07.2003 133.329 0,75 79.997 19.995 800 60,00 100 Parcialment

Pla Parcial Industrial 2.16 
Masia en Notari 2.16 27.04.2006 21.11.2006 186.616 0,55 102.639 Parcialment

Pla Parcial Solicrup sector 
3.5 - subsector 2 3.5 26.04.2007 26.06.2007 48.870 0,55 21.991 4.886 220 45,02 100 Parcialment

residencial industrial,
comercials

Estat
d'execució

Pla Parcial d'ordenació del 
sector Sínia de les Vaques i 
Turó de Sant Cristòfol

07.12.1982 04.02.1983

Dates Sostre (m²) Habitatges

m² sostre / 
habitatgeNombreAD DOGC (m²) (m²st/m²s)

Codi
sectorNom

A
N

TE
RI

O
R 

A
 L

A
 R

PG
O

 2
00

1

Pla Parcial del sector 
Llimonet 06.09.1996

767 71,04 101

PO
ST

ER
IO

R 
A

 L
A

 R
PG

O
 2

00
1

04.12.1996
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derivat aprovat amb anterioritat, amb 
la creació de la clau 13 “Subjectes a 
ordenació volumètrica defi nida per 
PPO o PE anterior a la data d’aprovació 
defi nitiva del PGO que es revisa”. Amb 
aquesta qualifi cació es facilita la lectura 
del planejament en un sol document, tot 
i que l’edifi cació es continua regint pel 
disposat al planejament derivat. 
Dels 21 Plans Parcials aprovats 
defi nitivament amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la RPGO 2001, 
s’han executat gairebé en la seva 
totalitat disset d’ells: PP de Aiguacuit (ad 
18.11.1981), PP Industrial del sector Torrent 
de la Pastera polígon 1 (ad 19.09.1985), 
PP Industrial Roquetes (subsector 1 amb 

ad 19.11.1986, subsector 2 amb ad 
19.11.1986, subsector 3 amb ad 30.06.1989 
i subsector 4 amb ad 19.07.1989), PP La 
Collada - Sis Camins (ad 08.07.1987), PP 
l’Aragai (ad 03.02.1988), PP Regina Parc 
(ad 13.07.1988), PP del subsector 1 Aigua 
Est (ad 13.07.1988), PP del subsector 2 
Aigua Est (ad 06.07.1994), PP Masia d’en 
Frederic (ad 09.12.1988), PP La Bòbila 
(ad 19.06.1991), PP Masia d’en Barreres 
II (ad 18.12.1991), PP sector Marquès (ad 
19.01.1993), PP sector Mas Seró - subsector 
1 (ad 15.12.1999), PP sector 3 - subsector 
Giró (ad 15.11.2000). A més a més, hi ha 
dos Plans Parcials que s’han executat 
parcialment a partir de polígons, com 
són el PP del sector Sínia de les Vaques 
i Turó de Sant Cristòfol, polígon A (ad 

Quadre pàgina 
anterior i plànol 
inferior: el 
instruments de 
planejament 
derivat en sòl 
urbanitzable. Plans 
Parcials aprovats 
defi nitivament
Elaboració pròpia

Majoritàriament

Parcialment

Anterior

Posterior

Instruments de
plenejament 
derivat en sòl
urbanitzable

ap. def. 
RPGO 2001

Altres signes
convencionals

Límit de terme
municipal
de VNG

ap. def. 
RPGO 2001

Amb usos
industrials
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polígon 1 (ad 06.09.1996). 
Pel que fa als sectors de sòl urbanitzable 
desplegats i executats parcialment 
(urbanització recepcionada però encara 
manca per edifi car la major part dels 
solars resultants), trobem els següents:
 - Pla Parcial del sector Llimonet (ad 

06.090.1996). El polígon 1 es troba 
pràcticament executat. Als polígons 
2 i 3 es troba recepcionada la 
urbanització però no s’ha edifi cat 
cap solar encara. El potencial 
d’habitatges d’ambdós polígons 
és de 767. El polígon 2 incorpora la 
rambla dels Països Catalans, element 
de la xarxa general viària segons la 
RPGO 2001, que tindrà continuació 

amb el desplegament del sector 
adjacent de l’Eixample Nord. 
Els dos polígons que manca edifi car 
s’estructuren en 6 illes són residencials, 
on les edifi cacions amb façana a 
les rambles dels Països Catalans i de 
Pep Ventura es generen amb edifi cis 
d’habitatge plurifamiliar alineats a 
vial (en volumetria específi ca), de 
PB+5. A l’interior de 4 d’aquestes illes 
es situen habitatges unifamiliars en 
fi lera, amb PB+1 el cos edifi cat amb 
façana als carrers secundaris i PB+2 a 
la seva façana posterior.
Destaca la continuïtat de l’eix de 
la rambla de Pep Ventura com a 
connexió de la xarxa d’espais lliures de 
la ciutat de Vilanova i la Geltrú amb el 

PP
Llimonet - Polígon 1

PP
Llimonet - Polígon 2

PP
Torrent de la Pastera pol. 1

PP
Llimonet - Polígon 3

PP
Masia d'en Barreres II

PP
Sant Jordi I

PP
Torrent de Santa Magdalena

Majoritàriament

Parcialment

Anterior

Posterior

Instruments de
plenejament 
derivat en sòl
urbanitzable

ap. def. 
RPGO 2001

Altres signes
convencionals

Límit de terme
municipal
de VNG

ap. def. 
RPGO 2001

Amb usos
industrials

Pla Parcial del sector 
Llimonet sobre orto 
fotografi a any 2018
Elaboració pròpia
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de la plaça dels Bordegassos, el carrer 
de Sevilla i el pont de l’avinguda de 
Vilafranca del Penedès. 
Es tracta d’un àmbit estratègic, 
ja que es troba a un quilòmetre 
de la Geltrú (des de la plaça dels 
Bordegassos), és a dir, a gairebé 15 
minuts a peu, connectat directament 
amb la ronda Ibèrica, la C-15, C-31 i 
l’autopista Pau Casals (C-32), a més 
de ser un àrea que posa en relació 
el nucli consolidat de Vilanova i la 
Geltrú amb el seu territori. 

 - PP l’Aragai - conegut com la 
Carrerada (ad 13.12.2000). La 
urbanització es troba recepcionada 
i s’estan començant a edifi car 

alguns dels solars. El potencial total 
del sector és de 440 habitatges. Es 
tracta d’un sector residencial, conté 
diverses tipologies d’habitatge, amb 
àmbits d’habitatge plurifamiliar en 
bloc aïllat i planta baixa comercial, 
edifi cació residencial unifamiliar en 
fi lera i unifamiliar en cases aïllades. 
A més a més, s’incorpora una illa 
de 4.235 m2 a tocar de la plaça dels 
Ocells amb usos terciaris. 
El sector incorpora un gran espai lliure 
al Sud de la C-31, d’uns 50 metres de 
secció, per tal de separar l’àmbit 
residencial de la carretera. 

 - PP Masia d’en Barreres I (ad 
18.12.1991). Es tracta d’un àmbit 
industrial, amb la urbanització 

Pla Parcial l’Aragai 
- conegut com la 
Carrerada
Elaboració pròpia

PP
l'Aragai

PP
l'Aragai - conegut com la Carrerada

PP
La Collada - Sis Camins

PP
La Collada - Sis Camins

PP
Sector Mas Seró - subsector 1

PP
Sector Mas Seró - subsector 1

PP
Fondo de Somella
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edifi cats. Manca però encara per 
edifi car gairebé la meitat del sòl 
industrial del sector, sobretot els lligats 
al carrer de la Calç.
A més a més, l’illa entre el carrer de 
la Calç i la C-15, ha estat objecte 
de la Modifi cació Puntual de Pla 
Parcial d’en Barreres I, amb data 
d’aprovació defi nitiva 14.01.1998 
(DOGC 19.03.1998), per a modifi car el 
règim d’usos i admetre l’ús recreatiu 
condicionat a una parcel·la mínima 
de 6.000 m2 de sòl. Es tracta d’una illa 
actualment en desús (des de l’any 
2015) i que ha contingut durant molts 
anys diversos usos recreatius com la 
bolera i uns multicinemes. Aquesta illa 

ha estat adquirida molt recentment 
per uns inversors per tal d’impulsar 
un centre d’oci amb cinemes, locals 
de restauració, bolera, rocòdrom, 
gimnàs i pistes de pàdel, a més d’un 
espai comercial d’uns 2.500 m2. 

En la mesura de lo possible, no cal 
mantenir els PP amb la urbanització 
recepcionada al futur POUM, ans ja 
formen part de la ciutat consolidada 
i la seva ordenació es contindrà al 
plànol d’ordenació física del sòl urbà i 
urbanitzable del futur POUM.
Finalment, pel que fa als instruments de 
planejament en sòl urbanitzable aprovats 
amb anterioritat a l’aprovació defi nitiva 
de la RPGO 2001, el polígon 1 del PP del 
sector Sínia de les Vaques i Turó de Sant 

Plànol d’ordenació 
del PP del sector 
Sínia de les Vaques i 
Turó de Sant Cristòfol
Plànol d’ordenació 
Pla Parcial
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el Turó de Sant Cristòfol, no ha estat 
desplegat, tot tenint actualment una 
ordenació amb gairebé 40 anys des de 
la seva redacció. Es tracta d’un àmbit 
totalment residencial, amb habitatges 
unifamiliars aïllats, amb un potencial 
de 56 habitatges. La seva ordenació 
es genera a partir de la creació d’un 
carrer en continuació del carrer dels Tres 
Llampecs i connectat a la pujada del 
Far de Sant Cristòfol a 50 metres de la 
línia del ferrocarril, on es projecta un pas 
subterrani de connexió d’aquest sector 
de sòl urbanitzable de la Muntanyeta. 
Un altre dels temes rellevants d’aquest 
sector és l’àmbit adjacent al torrent 
de la Piera, ja que es tracta d’un dels 

connectors ecològics potencials mar-
Serralada Litoral (Garraf) al llarg de més 
de 20 km de costa. 
Durant els mesos d’estiu és un 
àmbit saturat per vehicles en busca 
d’aparcament, degut a la proximitat 
del sector amb la platja del Far de Sant 
Cristòfol i un dels inicis de la ruta per les 
cales del Garraf. 
S’ha d’afegir la circumstància de la 
topografi a de l’àmbit, tal i com es 
desprèn del seu propi nom “Turó de Sant 
Cristòfol”, on la diferència de cota entre 
el torrent de la Piera i el punt més alt 
del turó (a l’alçada de l’ermita de Sant 
Cristòfol), és d’aproximament 15 m.
Cal destacar la gran pineda del turó, 

Torrent d
e la Piera

ent de la Pastera

a de les Vaques i Turó de Sant Cristòfol PP
Sínia de les Vaques i Turó de Sant Cristòfol

PP
Industrial Roquetes, subsector 4

Corbes de nivell 
cada 1 metre. 
Sector del PP del 
Turó de Sant Cristòfol
Elaboració pròpia
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Aquest àmbit és estratègic per al futur 
urbanístic de la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú, per la qual cosa el futur POUM 
haurà de revisar els seus objectius 
i condicions d’ordenació, per tal 
d’assegurar que la seva ordenació 
estigui d’acord amb el projecte de ciutat 
pel qual s’aposti al POUM. 
Ara bé, dels set instruments de 
planejament derivat en sòl urbanitzable 
(Plans Parcials) desplegats amb 
posterioritat a la entrada en vigor de la 
RPGO 2001, s’han executat tres d’ells: 
PP Torrent de Santa Magdalena (ad 
13.03.2002), PP sector Masia en  Notari 
Pirelli (ad 13.03.2002) i PP Solicrup sector 
3.5 - subsector 1 (ad 16.10.2002). 

Pel que fa als sectors de sòl urbanitzable 
desplegats i executats parcialment 
(urbanització recepcionada, però 
encara manca per edifi car una gran 
part dels solars resultants), trobem els 
següents:
 - PP del sector Fondo de Somella 

(ad 12.02.2003). L’origen d’aquest 
Pla Parcial és donar una solució 
a la urbanització perirubana 
existent, obtenint uns mínims de 
qualitat urbana que facilitin la seva 
incorporació a l’estructura del 
municipi i la seva adequació a la 
legalitat urbanística. 
Es dota al sector d’unes xarxa viària 
i de serveis que possibilitin el seu 
desenvolupament residencial en les 

Majoritàriament

Parcialment

Anterior

Posterior

Instruments de
plenejament 
derivat en sòl
urbanitzable

ap. def. 
RPGO 2001

Altres signes
convencionals

Límit de terme
municipal
de VNG

ap. def. 
RPGO 2001

Amb usos
industrials

PP
La Collada - Sis Ca

PP
Fondo de Somella

Àmbit del PP del 
sector Fondo de 
Somella sobre orto 
fotografi a de 2018
Elaboració pròpia
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145millors condicions, tot facilitant la 
regeneració de l’edifi cació i evitant la 
proliferació d’edifi cació degradada i 
no integrada a l’entorn. 
Es preveu una implantació tipològica 
d’habitatge residencial en edifi cació 
aïllada o ciutat jardí per a l’àmbit 
ocupat prèviament per les cases 
de la urbanització periurbana; una 
implantació d’edifi cació unifamiliar 
en fi lera i una altra plurifamiliar amb 
baixos comercials al voltant de la 
plaça de la Forca, tot generant-
hi una petita centralitat i espai de 
referència dins de la urbanització.
Així mateix, l’estructura viària 
s’articula en base als dos eixos 
principals prefi xats a la RPGO 2001, 

la ronda d’Amèrica i l’avinguda de 
Somella, i es té molt en compte la 
xarxa de camins existent, base de la 
parcel·lació originària.
També s’assegura la continuïtat 
del Camí Ral i de la nova connexió 
de la urbanització amb la ronda 
Ibèrica, creuant la C-31, dotant 
a la urbanització d’accessibilitat i 
aproximant-la al nucli de la ciutat. 
Degut a la gran complexitat de 
l’estructura de la propietat del sector,  
el sistema d’actuació establert a la 
RPGO 2001 és per cooperació. La 
urbanització del Pla Parcial es troba 
recepcionada i en conjunt es tracta 
d’un projecte exemplar pel que fa 
al tractament de les urbanitzacions 

Notícies 
relacionades amb el 
PP del sector Fondo 
Somella
Diari de Vilanova de 
5 d’octubre del 2001 
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Resten molts solars per edifi car, 
sobretot aquells de nova creació i 
densifi cació per fer viable la operació, 
com els habitatges als voltants de 
la plaça de la Forca (plurifamiliars i 
unifamiliars en fi lera) i els habitatges 
en fi lera dels carrers de la Portadora, 
de la Falç i del Garbell. 
Manca la connexió viària de la 
continuació de la ronda d’Amèrica 
amb Santa Maria de Cubelles, 
aquesta connexió depèn del sector 
de sòl urbanitzable del sector 3.2 
Santa Maria de Cubelles (ampliació).  
El futur POUM haurà d’estudiar 
la programació del sector de sòl 

urbanitzable 3.2 per tal de donar 
continuïtat a la ronda d’Amèrica, 
amb l’objecte de potenciar 
indirectament també l’edifi cació 
dels solars vacants a Fondo Somella.
A més a més, s’haurien d’estudiar 
les raons per les quals encara no hi 
ha baixos comercials en actiu als 
edifi cis plurifamiliars de la plaça de la 
Forca, ja que es tracta d’un dels pols 
d’atracció de la urbanització i de les 
urbanitzacions periurbanes del voltant. 

 - PP del sector Sant Jordi I (ad 
12.03.2003). El sector s’estructura 
a partir de la rambla de Sant Jordi, 
connectant l’avinguda del Garraf / 
d’Eduard Toldrà amb la ronda Ibèrica. 
La rambla de Sant Jordi té una secció 

Notícies 
relacionades amb el 
PP del sector Fondo 
Somella
Diari de Vilanova de 
25 de juny del 2004
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via-parc, ubicant-hi àrees de lleure i 
passeig arbrat, dotant-la d’activitat 
a partir de la façana comercial oest.
A la zona contigua a la Geltrú, es 
dona continuïtat al carrer de la Creu 
(com a carrer de les Sínies), i s’obre 
el carrer Mare Isabel Ventosa. Les 
franges d’edifi cació projectades e 
aquesta àrea, suposen la continuació 
i tancament d’illes edifi cades 
existents. 
Tots els edifi cis amb front a la rambla 
de Sant Jordi, tenen una alçada 
de PB+4. Els altres blocs lineals no 
superen l’alçada de PB+3. 
La resta d’edifi cació residencial, es 

projecta amb habitatge unifamiliar 
(PB+1 i sotacoberta). 
La urbanització es troba 
recepcionada i l’edifi cació gairebé 
consolidada; maca però, l’edifi cació 
de la totalitat de l’illa compresa entre 
els carrers de la Creu de Xirivia, de 
les Sínies, de Josep Calva i la rambla 
de Sant Jordi. A més d’alguns blocs 
lineals de la façana est de la rambla, 
a l’alçada del carrer Germanes 
Rosell. Manca també l’edifi cació 
de la zona comercial projectada al 
carrer de Teresa Mañé. 
El futur POUM haurà de mantenir 
l’establert al Pla Parcial, tot potenciant 
la consolidació de l’edifi cació del 
sector. 

PP
La Bòbila

PP
Industrial Roquetes, subsector 1

- Polígon 1

PP
Industrial Roquetes, subsecto

PP
Industrial Roquetes, subsecto

 Polígon 2

PP
Sant Jordi I

PP
Torrent de Santa Magdalena

Àmbit del PP del 
sector Sant Jordi I 
sobre orto fotografi a 
de 2018
Elaboració pròpia
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27.04.2006). És un sector industrial 
discontinu a banda i banda de la 
C-15. L’objectiu principal d’aquesta 
actuació és dotar a la ciutat de sòl 
industriat ubicat estratègicament, 
relativament proper a l’àmbit urbà 
i en contigüïtat amb les zones 
industrials existents. 
Com a criteris bàsics de l’ordenació 
trobem: la continuïtat de l’àmbit 
industrial existent, la ubicació dels 
equipaments al voltant de la zona 
dels dipòsits, disposar la zona verda 
estratègicament dins del sector com 
a separació d’usos i respecte d’altres 
zones properes i com a protecció de 
la Masia en Notari; el viari paral·lel a la 

C-15, preveient-se ja les disposicions 
de desdoblament segons les 
indicacions del Servei de Carreteres 
de la Generalitat de Catalunya 
i la modifi cació de la rotonda; 
continuïtat de la vialitat principal 
dels polígons existents de Venca i 
Pirelli; preveure la connexió amb la 
C-32 i la C-15 en les dues direccions; i 
preservar i potenciar l’entorn protegit 
de la Masia en Notari el Pla Especial i 
el Catàleg. 
La urbanització es troba 
recepcionada, a manca d’ocupar 
els solars resultants gairebé en la seva 
totalitat, amb un potencial industrial 
de 102.639 m2 de sostre. 
Convé que el futur POUM revisi 

PP
Sector Marquès

PP
Masia d'en Frederic

PP
Masia en Notari

PP
Masia en Notari - Pirelli

PP
Masia en Notari

Àmbit del PP 
industrial 2.16 Masia 
en Notari
Elaboració pròpia
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urbanitzacions periurbanes, on una 
part de la de Torre del Veguer es troba 
a tocar d’aquest Pla Parcial, a dia 
d’avui classifi cat com a urbanitzable, 
on l’àmbit a tocar del PP es troba 
qualifi cat com a espai lliure. 

 - PP Solicrup sector 3.5 - subsector 2 
(ad 26.04.2007). La urbanització del 
sector es troba recepcionada.
El potencial d’habitatges del sector 
és de 220, en blocs plurifamiliars 
de PB+3 i PB-2,5, generant illes amb 
ordenació oberta. El resultat de 
l’ordenació és similar a la dels sectors 
Solicrup subsector 1 i Sant Jordi I, ja 
que els tres tenen una densitat bruta 
de 100 habitatges/hectàrea. 

El futur POUM haurà de mantenir 
l’establert al Pla Parcial, tot potenciant 
la consolidació de l’edifi cació del 
sector, abans de programar altres 
sectors de sòl urbanitzable no 
desplegats.

Cal destacar que tots els sectors de 
sòl urbanitzable vinculats a l’activitat 
industrial han estat desplegats, a 
excepció del sector de sòl urbanitzable 
2.15.2 Industrial Roquetes subsector V, 
i resta per edifi car la totalitat del sector 
del PP Masia en Notari, i una part del PP 
Masia d’en Barreres I. 
El futur POUM haurà de fer un anàlisi 
exhaustiu de la demanda de sòl industrial 
al municipi, tot comprovant si l’oferta 
actual és sufi cient, per tal de tenir prou 

PP
Industrial Roquetes, subsector 2

PP
Solicrup - subsector 1

PP
Solicrup - subsector 2

uetes, subsector 4

Roquetes, subsector 3

Àmbit del PP 
Solicrup 3.5 - 
subsector 2 sobre 
orto fotografi a de 
2018
Elaboració pròpia
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fl exibilitat per acollir noves empreses que 
es vulguin instal·lar a Vilanova i la Geltrú, 
ubicant-les de manera estratègica i 
seguint el model de ciutat pel qual 
s’aposti a l’Avanç.
D’altra banda, resta vacant molt sòl urbà 
consolidat provinent de planejament 
derivat en sòl urbanitzable, com per 
exemple gairebé la totalitat dels 
polígons 2 i 3 del PP del sector Llimonet i 
el subsector 2 del PP Solicrup. 
A l’apartat sobre el potencial del 
planejament vigent i les previsions 
de creixement d’aquest capítol, es 
despleguen aquestes conclusions amb 
major detall.
En la mesura de lo possible, no cal 
mantenir els PP amb la urbanització 
recepcionada al futur POUM, ans ja 
formen part de la ciutat consolidada 
i la seva ordenació es contindrà al 
plànol d’ordenació física del sòl urbà i 
urbanitzable.
Pel que fa a les modifi cacions de les 
fi gures de planejament derivat en sòl 
urbanitzable (Plans Parcials), són objecte 
de l’apartat d’aquest capítol anomenat 
“Altres singulars”, juntament amb les 
modifi cacions puntuals de la RPGO 2001.
Finalment, quant als sectors de sòl 
urbanitzable no desplegats, al quadre 
de la pàgina següent es mostren amb les 
següents dades:
 - El codi i nom del sector segons sèrie 

A1 de la planimetria d’ordenació de 
la RPGO 2001, sobre classifi cació del 
sòl. 

 - La RPGO 2001 estableix un Programa 
d’Actuació per fi xar l’ordre de 
prioritat de desplegar els diferents 
sectors, i correspon a la columna 
programació quadrienni. 

 - La superfície del sector segons el 
refós elaborat amb motiu de l’Avanç 
de POUM. 

 - A la edifi cabilitat bruta en m² sostre/
m² sòl, es diferencia l’edifi cabilitat 
destinada a l’ús principal del sector, 
d’aquella complementària. 

 - El nombre màxim d’habitatges del 
sector i la densitat bruta màxima, en 
habitatges per hectàrea.

 - La superfície i el percentatge de 
cessions mínimes per a sistemes, 
concretament per a viari, espais 
lliures i equipaments. 

 - El tipus d’ordenació predominant 
del sector: aïllat, en fi lera, volumetria 
específi ca i lliure. 

 - L’ús predominant del sector: 
habitatge unifamiliar i/o plurifamiliar, 
plurifamiliar, unifamiliar, mixt, industrial 
o hoteler. 

Dels 11 sectors de sòl urbanitzable 
no desplegats amb ús predominant 
residencial, quatre es trobaven 
programats per al primer quadrienni: 
Mas Seró (subsector 2 i codi 2.2), l’Ortoll 1 
(2.6.1), l’Ortoll 2 (2.6.2) i la Torre del Veguer. 
El potencial d’habitatges programats al 
primer quadrienni d’aquests sectors és 
de 7.124, el que suposa una població 
potencial de 14.390 habitants (amb 
un rati de 2,02 habitants/hectàrea, 

El Solicrup
Col·lectiu CCRS
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Princ. Compl.

(m² sòl) m² st / m² s m² st / m² s Habitatges / 
hectàrea % m² sòl % m² sòl % m² sòl

Mas Seró. Subsector 2 2.2 1r 39.492 0,54 0,07 276 70 29 11.257 11 4.344 - - Vol. esp. Habitatge

L'Ortoll Sect. 1 2.6.1 1r 346.213 0,70 0,20 2.423 70 27 93.478 16 55.394 7 24.235 Aïllada Habitatge

Sect. 2 2.6.2 1r 657.037 0,60 0,15 3.942 60 24 157.689 20 131.407 6 39.422 Aïllada Habitatge

Torre del Veguer 2.12 1r 251.429 0,25 0,05 553 22 14 35.200 10 25.143 4 10.057
Aïllada i en 
fileres

Habitatge
unifamiliar

Tacó variant 3.1 2n 43.529 0,45 0,10 196 45 22 9.576 10 4.353 28 12.188 Lliure Habitatge

Santa Maria de 
Cubelles
(ampliació)

3.2 2n 79.147 0,25 0,05 119 15 20 15.829 14 11.081 6 4.749 Aïllada
Habitatge
unifamiliar

Mas Tapet 3.3 2n 252.273 0,20 0,05 454 18 15 37.841 10 25.227 5 12.614
Aïllada i en 
fileres

Habitatge
unifamiliar

Mas Roquer 3.4 2n 155.576 0,20 0,05 280 18 15 23.336 10 15.558 5 7.779
Aïllada i en 
fileres

Habitatge
unifamiliar

Pau de l'Hostal 3.6 2n 44.943 0,25 0,05 99 22 14 6.292 10 4.494 4 1.798
Aïllada i en 
fileres

Habitatge
unifamiliar

Sant Jordi 2 3.9 2n 141.168 0,45 0,10 635 45 22 31.057 10 14.117 5 7.058 Lliure Habitatge

La muntanyeta 3.10 2n 113.109 0,25 0,05 170 15 20 22.622 30 33.933 5 5.655 En fileres Habitatge

L'Eixample Nord Sect. 1 2.8.1 1r 328.834 0,68 0,38 2.501 76 27 87.411 17 56.797 16 51.720 Lliure Mixt

Sect. 2 2.8.2 1r 266.028 0,71 0,45 2.084 78 23 61.890 20 52.842 19 50.252 Lliure Mixt

Sect. 3 2.8.3 1r 469.602 0,53 0,48 2.756 59 27 125.356 23 105.700 9 40.635 Lliure Mixt

IN
D

US
TR

IA
L

Industrial
Roquetes
subsector V

2.15.2 1r 90.642 0,55 - - - 18 16.315 10 9.064 4 3.626 Aillada Industrial

TERC. Vilanova Park 3.12 2n 77.468 0,20 - 25 3 20 15.494 20 15.494 5 3.873 Lliure Hoteler

RE
SI

D
EN

C
IA

L 
I 

SE
RV

EI
S

Cessions mínimes

Tipus
d'ordenació

Usos
predominants

Programació
Quadrienni

RE
SI

D
EN

C
IA

L

Vialitat Espais Lliures Equipaments
Nom del sector Codi

sector

Edificabilitat bruta

Nombre

Habitatges

Densitat
bruta màx.

Superfície
sector segons 

refós

obtingut del darrer cens de població 
i d’habitatges tant principals com no 
principals del 2011). Els altres set sectors 
residencials que restaven programats 
per al segon quadrienni són Tacó 
variant (3.1), Santa Maria de Cubelles 
(ampliació, codi 3.2), Mas Tapet (3.3), 
Mas Roquer (3.4), Pau de l’Hostal (3.6), 
Sant Jordi 2 (3.9) i la Muntanyeta (3.10). El 
potencial d’habitatges d’aquest grup és 
de 1.953 (3.944 habitants). 
Els cinc sectors de sòl urbanitzable no 
desplegats són els sectors 1, 2 i 3 de 
l’Eixample Nord (residencial i serveis, 
codi 2.8), Industrial Roquetes subsector 
V (industrial i codi 2.15.2) i Vilanova Park 
(terciari, codi 3.12). 
Comentarem sintèticament cada un 

dels sectors, tot i que no podrà ser fi ns 
el document d’Avanç quan es valori 
si estan en consonància amb el model 
urbà que es proposi.
Pel que fa als residencials, el de Mas Seró, 
subsector 2 (2.2) és un sector urbanitzable 
delimitat i ordenat directament per la 
RPGO de 2001. 
Es tracta d’un sector discontinu dividit per 
la rambla d’Arnau de Vilanova. L’àmbit a 
l’Est dóna front a la Ronda Ibèrica, on es 
proposa volumetria específi ca, amb una 
edifi cabilitat zonal de 0,80 m2 sostre/m2 
sòl. Aquest dóna continuïtat als carrers 
del Molí de Vent i del Fonoll, connectant-
los amb la ronda Ibèrica. 
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2.6.1

2.8.1
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3.9
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2.15.2

3.6

3.1

3.2

3.2

2.8.3

2.8.1

2.6.1

2.2

2.8.2

2.2

2.12

2.8.1

Residencial

Residencial

Terciari

Industrial

Sectors de sòl
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convencionals

Límit de terme
municipal
de VNG

i serveis
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A l’àmbit del sector a l’Oest de la rambla 
d’Arnau Vilanova, el tipus d’ordenació 
és també per volumetria específi ca, però 
amb una edifi cabilitat zonal més baixa, 
de 0,70 m2 sostre/m2 sòl. Amb l’ordenació 
prevista es dóna continuïtat al carrer de 
l’Oreneta, connectant l’Aragai amb la 
rambla d’Arnau Vilanova. Aquesta és la 
única connexió entre la ronda Ibèrica i 
l’avinguda de l’Aragai, en més de 500 
metres. 
El sector té un potencial de 276 
habitatges, amb una densitat bruta de 
70 habitatges/hectàrea. 
Convé destacar que es tracta d’un 
sector amb una ubicació central a 
Vilanova i la Geltrú, rodejat tot ell de 
sòl urbà consolidat. Cal estudiar les 

circumstàncies per les quals aquest 
sector no ha estat desplegat. El futur 
POUM haurà de preveure alternatives 
per tal de desllorigar la seva situació. 
Pel que fa als sectors de sòl urbanitzable 
de l’Ortoll I i II (2.6.1 i 2.6.2), els objectius 
segons la fi txa corresponent de les 
NN.UU. De la RPGO 2001 són ordenar 
un gran espai buit que connecti Ribes 
Roges i Santa Llúcia amb altres àrees 
urbanes; integrar el pas de la variant 
del ferrocarril; obtenir espais lliures i 
dotacions; preservar en la mesura de 
lo possible els elements arquitectònics 
d’interès, com masies i murs de pedra 
seca, i naturals, com bosquines i turons; 
tenir en especial consideració l’àmbit 
delimitat com a zona arqueològica; 

Esquema superior 
de la pàgina 
anterior: els sectors 
de sòl urbanitzable 
no desplegats
Elaboració pròpia

Imatge inferior de 
la pàgina anterior: 
fotografi a aèria 
del sector de sòl 
urbanitzable Mas 
Seró. Subsector 2 
(2.2)
Font: Bingmaps

Esquema superior: 
sector de sòl 
urbanitzable Mas 
Seró. Subsector 2 
(2.2)
Elaboració pròpia

2.2
Mas Seró. Subsector 2

2.2
Mas Seró. Subsector 2
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Esquema inferior. 
Sector de sòl 
urbanitzable Ortoll 1 
i 2 (2.8)
Elaboració pròpia 

Esquema superior 
pàgina següent. 
La xarxa d’espais 
lliures, equipaments 
i camins territorials
Elaboració pròpia

Fotografi a inferior 
pàgina seüent. Vista 
aèria de l’Ortoll 1
Febrer 2019.
Font: “Elsemiguel”. 
Street View. Google

2.6.2
L'Ortoll 2

2.6.1
L'Ortoll 1

2.6.1
L'Ortoll 1

2.2
Mas Seró. Subsector 2

2.2
Mas Seró. Subsector 2

crear espais de transició cap al sòl no 
urbanitzable; i reservar sòl per a un hotel 
de categoria equivalent a 4 estrelles i 
mínim de 200 llits.
D’acord amb les superfícies dels sectors 
extretes del refós realitzat, el sector 
de l’Ortoll I té un potencial de 2.423 
habitatges, amb una densitat de 70 
habitatges/hectàrea; i el de l’Ortoll II de 
3.942 habitatges amb la mateixa densitat. 
D’altra banda, el sector de l’Ortoll II té un 
potencial de 3.942 habitatges amb la 
mateixa densitat. És a dir, entre els dos 
sumen un potencial de 6.366 habitatges, 
aproximadament uns 12.859 habitants. 
El potencial del planejament vigent es 
objecte d’un apartat específi c d’aquest 
capítol. 

Cal destacar la importància d’aquest 
àmbit com a connector ecològic Garraf-
mar, convertint-se en un àmbit privilegiat 
en molts quilòmetres de costa. A més 
a més, hi destaquen camins, molins, 
camps de cultiu, connexions directes 
amb la platja, mulasses, murs de pedra 
seca, carrerades, horts, la xarxa de 
transhumància, sínies, el xalet de l’Ortoll, 
jardins, alzines, omedes, boscos de ribera, 
pins, xiprers, ermites, turons i jaciments 
arqueològics. Tots ells construeixen un 
territori amb un molt alt valor natural, 
històric, cultural, arqueològic, ambiental, 
ecològic i agrari. El futur POUM ha 
d’assegurar-ne el seu reconeixement i 
posada en valor. 
D’altra banda, altres aspectes que 



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
El planejament urbanístic municipal

155



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

156

Fotografi a superior 
i pàgina següent 
imatge superior. 
Vista aèria de 
l’Ortoll 2
Febrer 2019.
Font: “Elsemiguel”. 
Street View. Google

Fotografi a inferior 
pàgina següent 
imatge superior. 
L’Avinguda de 
l’Aiguadolç, a 
l’Ortoll 2, com a 
aparcament als 
mesos d’estiu
Col·lectiu CCRS

caldrà valorar en aquests sectors és 
la seva importància pel que fa a les 
connexions entre Ribes Roges i l’Ortoll a 
través de la línia del ferrocarril, així com 
la importància de trobar alternatives 
per a l’accés a l’escola pública Llebetx, 
a l’interior del sector, connectada amb 
Ribes Roges pel pas  sota de la línia de 
ferrocarril, pel carrer de Ponent. Aquest 
pas, en dies de pluja, difi culta l’entrada 
de vehicles a l’escola, fent necessària la 
intervenció de la policia local per a que 
els nens puguin arribar. 
Cal destacar també com la única 
connexió des de Ribes Roges amb 
Cubelles, és el pas inferior esmentat que 
connecta amb el camí de Sant Gervasi, i 
aquest amb la C-246a a través del Racó 

de Santa Llúcia. A més a més, l’avinguda 
de l’Aiguadolç, a l’alçada de la platja 
homònima i de la platgeta de Sant 
Gervasi, a l’interior del sector, es col·lapsa 
amb vehicles buscant aparcament per 
accedir a les platges. 
Cal doncs que amb l’Avanç es plantegi 
una alternativa que pugui donar resposta 
a cadascun dels aspectes esmentats, a 
més dels molts altres que sorgeixin de la 
participació ciutadana.
L’alternativa haurà d’estudiar-se tenint 
molt present el mapa de sensibilitat 
ambiental que s’elabori amb el 
Document Inicial Estratègic de l’Avanç, 
fent d’aquest una eina més de projecte. 
Pel que fa al sector de sòl urbanitzable 
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2.12
Torre del Veguer

2.12
Torre del Veguer

 

Sector de sòl 
urbanitzable Torre 
del Veguer (2.12)
Elaboració pròpia

Torre del Veguer (2.12), els objectius 
que es descriuen a les NNU.UU. de 
la RPGO 2001 són l’obtenció d’uns 
mínims nivells de qualitat urbana a la 
urbanització periurbana, que facilitin la 
seva incorporació a l’estructura territorial 
del municipi i l’adequació a la legalitat 
urbanística; assegurar la continuïtat del 
Camí Ral, i la connexió amb la part de 
parcel·lació situada a Sant Pere de 
Ribes; absorbir les dues parcel·lacions de 
rang 3 que s’hi annexen, que s’han de 
transformar en espais lliures. El potencial 
del sector són 553 habitatges. 
Es tracta d’un sector discontinu, amb un 
àmbit envoltat del sector industrial de la 
Masia en Notari, un dipòsit de vehicles, la 
subestació elèctrica Garraf I, i el polígon 

industrial Sector Marquès. La RPGO 2001 
qualifi ca la totalitat d’aquest àmbit com 
a zona verda, ja que no reuneix unes 
característiques òptimes per a lloc de 
residència. 
El futur POUM haurà de plantejar 
estratègies viables per donar una 
resposta a aquesta urbanització, en línia 
amb els resultats obtinguts al capítol 
sobre les urbanitzacions periurbanes. 
Quant al sector de sòl urbanitzable 
Tacó Variant (3.1), els objectius que es 
descriuen a la fi txa de les NNUU de la 
RPGO 2001 són millorar les condicions 
paisatgístiques de l’accés a la ciutat de 
la C-246, completar l’estructura urbana a 
llevant de la ciutat existent i la gran àrea 
d’equipaments esportius. El potencial 
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Sector de sòl 
urbanitzable Tacó 
Variant (3.1)
Elaboració pròpia

3.1
Tacó variant

3.9
Sant Jordi 2

2.8.1
Eixample Nord - Sector 1

del sector són 196 habitatges, amb una 
densitat de 45 habitatges/hectàrea.
Es tracta d’un sector  amb una molt 
alta accessibilitat amb la C-31 a través 
del carrer dels Crespellins, la rambla 
dels Països Catalans. I també amb el 
nucli de Vilanova i la Geltrú a través de 
les transversalitats de la rambla de Sant 
Jordi. 
El futur POUM haurà d’establir una nova 
ordenació i uns objectius clars al sector, 
en consonància amb el model urbà que 
es defensi a l’Avanç.
Pel que fa al sector de sòl urbanitzable 
de Santa Maria de Cubelles - ampliació 
(3.2), els objectius que s’hi descriuen a la 
RPGO 2001 són completar la urbanització 

de Santa Maria de Cubelles, garantir una 
millor entrega amb el sòl no urbanitzable, 
i les connexions urbanes a través del 
torrent de Santa Maria. El potencial del 
sector és de 119 habitatges. 
Cal destacar com la urbanització de 
Santa Maria de Cubelles, tot i pertànyer al 
municipi de Vilanova i la Geltrú, no té cap 
connexió amb la ciutat, ans es relaciona 
més directament amb Cubelles. És 
per aquest motiu, amb la intenció de 
connectar aquesta amb Vilanova, que 
la RPGO 2001 planteja el vial de la Ronda 
d’Amèrica, tot connectant Santa Maria 
de Cubelles amb Fondo Somella. 
D’una banda, aquesta connexió milloraria 
l’accessibilitat d’aquest àmbit, però 
d’altra banda, tal i com està projectada 
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3.2
Santa Maria de Cubelles (ampliació)

3.2
Santa Maria de Cubelles (ampliació)

Esquema superior 
pàgina següent. La 
Ronda d’Amèrica a 
l’espera de la seva 
connexió amb Santa 
Maria de Cubelles
Google Streetview

Esquema inferior 
pàgina següent. 
Sector de sòl 
urbanitzable Mas 
Tapet (3.3)
Elaboració pròpia

Sector de sòl 
urbanitzable Santa 
Maria de Cubelles - 
ampliació (3.2)
Elaboració pròpia

l’espera d’aquest vial consolidat al 
sector de Fondo Somella, es una secció 
amb dos carrils, un per sentit. Si s’arriba 
a consolidar aquesta secció al sector 
de Santa Maria de Cubelles, trencaria el 
connector ecològic Garraf-Mar, un dels 
escassos connectors ecològics en més 
de 30 quilòmetres de litoral. La connexió 
entre les urbanitzacions de Santa Maria 
de Cubelles i Fondo Somella pot ser 
necessària, però no a nivell rodat, ans 
a nivell de vianants, tot formant part de 
la infraestructura verda que proposa  
l’Avanç. 
Així doncs, el futur POUM haurà de 
plantejar el manteniment o no d’aquesta 
fi gura.
Quant al sector de sòl urbanitzable Mas 

Tapet (3.3), l’objectiu que es determina 
a la RPGO 2001 és l’obtenció d’uns 
mínims de qualitat urbana que facil·litin 
la seva incoporació a l’estructura 
territorial del municipi i adequació a la 
legalitat urbanística. El potencial del 
sector són 454 habitatges, amb una 
densitat de 18 habitatges/hectàrea. Es 
tracta d’una urbanització periurbana, 
on el futur POUM haurà d’establir unes 
estratègies clares per a cada tipologia 
d’urbanització, d’acord amb el model 
territorial defensat a l’Avanç. L’anàlisi 
de les urbanitzacions periurbanes és 
desplega en un capítol independent en 
aquesta Anàlisi i Diagnosi.
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3.3
Mas Tapet
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3.4
Mas Roquer

3.12
Vilanova Park

Sector de sòl 
urbanitzable Mas 
Roquer (3.4) i 
Vilanova Park (3.12)
Elaboració pròpia

El sector de sòl urbanitzable Mas Roquer 
també prové d’una urbanització 
periurbana, on les NN.UU. de la RPGO 
2001 estableix en els objectius d’obtenció 
d’uns mínims nivells de qualitat urbana 
que facilitin la seva incorporació a 
l’estructura territorial del municipi i la seva 
adequació a la legalitat urbanística; a 
més de col·laborar amb la millora de la 
carretera de l’Arboç.
El potencial del sector són 280 habitatges, 
amb una densitat de 18 habitatges/
hectàrea.
Les estratègies per a les urbanitzacions 
periurbanes són objecte d’un capítol 
concret d’aquesta Memòria.
Pel que fa al sector de sòl urbanitzable 

amb usos terciaris Vilanova Park, en 
contigüitat amb el sector de Mas 
Roquer, a la NN.UU. de la RPGO 2001 es 
plantegen els objectius d’implantació 
d’una instal·lació hotelera relacionada 
amb el càmping i propera al sector 
industrial El Piulart; la reconversió d’un 
àmbit amb una urbanització periurbana; 
i la col·laboració amb la millora de la 
carretera de l’Arboç. 
El potencial del sector són 25 habitatges 
unifamiliars aïllats. L’ús predominant del 
sector és l’hoteler, i la seva ordenació és 
lliure on l’alçada no podrà superar PB+2.
El futur POUM haurà d’estudiar la 
necessitat d’ampliar el parc d’allotjament 
turístic i la seva ubicació, en funció 
del model de ciutat defensat. D’altra 
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2.8.3
Eixample Nord - Sector 3

3.6
Pau de l'Hostal

2.8.1
Eixample Nord - Sector 1

Sector de sòl 
urbanitzable Pau de 
l’Hostal (3.6)
Elaboració pròpia

banda, s’ha d’estudiar la necessitat del 
desdoblament de la carretera de l’Arboç. 
Pel que fa a l’àmbit d’urbanització 
periurbana inclós al sector, s’ha 
d’estudiar conjuntament amb la resta 
d’urbanitzacions, on aquesta memòria 
els hi dedica un capítol concret.
Quant al sector Pau de l’Hostal, també 
es una urbanització periurbana, on les 
NN.UU. de la RPGO 2001 estableixen els 
objectius d’obtenció d’uns mínims nivells 
de qualitat urbana que facilitin la seva 
incorporació a l’estructura territorial del 
municipi i la seva adequació a la legalitat 
urbanística.
El potencial del sector són 99 habitatges, 
amb una densitat de 22 habitatges/
hectàrea.

Les estratègies per a les urbanitzacions 
periurbanes són objecte d’un capítol 
concret d’aquesta Memòria.
D’altra banda, el sector Sant Jordi 
2 té com a objectius completar el 
desenvolupament urbà residencial a 
llevant, i obtenir un important espai 
lliure com a separador de les activitats 
industrials. 
El potencial del sector són 635 habitatges, 
amb una densitat de 45 habitatges/
hectàrea. El tipus d’ordenació és lliure i 
l’ús predominant l’habitatge.
Es tracta d’un sector de sòl urbanitzable 
rodejat per sòl urbà consolidat, al límit 
entre la ciutat residencia,l i la ciutat 
industrial i de serveis; ambdues separades 
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3.9
Sant Jordi 2

Esquema superior. 
Sector de sòl 
urbanitzable Sant 
Jordi 2 (3.9)
Elaboració pròpia

Esquema superior 
pàgina següent. 
Sectors de sòl 
urbanitzable La 
Muntanyeta (3.10) i 
Industrial Roquetes 
subsector V (2.15.2)
Elaboració pròpia

Esquema inferior 
pàgina següent. 
La xarxa d’espais 
lliures, equipaments 
i camins territorials
Elaboració pròpia

pel torrent de la Piera, on la RPGO 2001 ja 
hi proposa un gran espai lliure lineal lligat 
a aquest torrent. Resulta de gran interès 
potenciar aquest eix com a connector 
ecològic inclòs a la infraestructura verda 
que es defensi a l’Avanç.
Pel que fa al sector de La Muntanyeta, 
les NN.UU. de la RPGO 2001 determinen 
com a objectius la connexió entre Sant 
Cristòfol i Sant Pere de Ribes; i l’obtenció 
del màxim possible de la vessant mar 
dels Colls, com a espai lliure de propietat 
i ús públic. 
El potencial del sector són 170 habitatges, 
amb una densitat de 15 habitatges/
hectàrea.

L’ordenació que es proposa a la RPGO 
2001 defensa un gran parc urbà de 
gran interès, amb una superfície de 
gairebé 6 hectàrees, concentrada a 
la Muntanyeta, a tocar de la línia del 
ferrocarril. L’aprofi tament del sector es 
concentra al Nord. 
D’altra banda, resulta de gran interès 
la connexió entre Sant Cristòfol i la 
Muntanyeta a través de la continuació 
de la pujada del Far de Sant Cristòfol. 
Actualment, aquesta connexió es realitza 
a partir d’un pas elevant de vianants, per 
creuar la línia de ferrocarril. Tot i que el 
futur POUM haurà de valorar la necessitat 
d’aquest vial, en funció al projecte de 
territori que es defensi a l’Avanç. 
L’ordenació d’aquest sector s’haurà 
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3.10
La muntanyeta

2.15.2
Industrial Roquetes subsector V
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d’estudiar conjuntament amb la del 
sector contigu Industrial Roquetes 
subsector V, així com el sector de sòl 
urbanitzable desplegat pel Pla Parcial 
Sínia de les Vaques i Turó de Sant Cristòfol, 
l’ordenació del qual actualment es troba 
en revisió.
El sector Industrial Roquetes subsector V 
és l’únic sector urbanitzable que queda 
per desplegar de la vigent RPGO 2001. 
L’edifi cabilitat de la clau zonal per a 
usos industrials (15b) és de 0,55 m2 de 
sostre/m2 sòl, donant un sostre potencial 
industrial per al sector de  23.831 m2. El 
tipus d’ordenació és el de nau aïllada. 
Aquest sector ha vist reduïda la seva 
superfície degut a la Sentència de 
data 9.02.2006 (DOGC 28.07.2006), 

per al recurs contenciós administratiu 
núm. 296/2002. El compliment de la 
Sentència comporta el reconeixement 
de la classifi cació de sòl urbà dels 
terrenys ocupats pel complex industrial 
Grupo Componentes Vilanova, si bé 
és necerrària una modifi cació puntual 
de la RPGO de Vilanova i la Geltrú que 
determini la qualifi cació que cal assignar 
a aquests terrenys. 
Així mateix, el sector inclou part de l’àmbit 
on es troba situada la depuradora de 
Vilanova i la Geltrú. 
L’ordenació dels tres sectors (La 
Muntanyeta, Industrial Roquetes 
subsector V i la Sínia de les Vaques i Turó 
de Sant Cristòfol) haurà de plantejar-se 
conjuntament i d’acord amb el model 
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3.10
La muntanyeta
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Sínia de les Vaques i
Turó de Sant Cristòfol
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1

PP
Solicrup

-
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Ordenació 
detallada segons 
RPGO 2001 dels 
sectors de sòl 
urbanitzable La 
Muntanyeta (3.10) i 
Industrial Roquetes 
subsector V (2.15.2)
Elaboració pròpia
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Vista aèria dels 
sector de sòl 
urbanitzable La 
Muntanyeta (3.10)
Febrer 2019.
Font: “Ben 
Woodbridge”. Street 
View. Google

urbà i territorial que es defensi a l’Avanç.
Pel que fa al sector de sòl urbanitzable de 
l’Eixample Nord, a data de 6 d’octubre 
de 2006 es van signar tres convenis de 
col·laboració urbanística: el primer, 
subscrit per l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl 
(INCASOL); un segon, per l’Ajuntament 
i la societat propietària dels terrenys 
edifi cables de Platja Llarga; i un tercer, 
per aquesta última i l’INCASOL. Els tres 
convenis són referents a l’adquisició 
mitjançant permuta de les parcel·les de 
l’àmbit de Platja Llarga, en una primera 
fase per l’INCASOL i, posteriorment, per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb l’objectiu de preservar aquest espai 
natural. Els tres convenir foren aprovats 

en dates 9.10.2009, 2.11.2009 i 2.12.2009, 
respectivament. El conveni entre 
l’Ajuntament i l’INCASOL contempla 
la materialització de l’aprofi tament 
urbanístic corresponent a les parcel·les 
de la Platja Llarga en el sector de sòl 
urbanitzable de l’Eixample Nord. 
Amb data 25 d’octubre de 2007 es 
va constituir el Consorci Urbanístic 
pel desenvolupament del sector 
de l’Eixample Nord, composat per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’INCASOL. L’any 2008, el Consorci va 
convocar un Concurs d’idees per a la 
redacció de l’Avanç de planejament 
d’aquest sector. 
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2.8.3
Eixample Nord - Sector 3

2.8.1
Eixample Nord - Sector 1

2.8.2
Eixample Nord - Sector 2

3.6
u de l'Hostal

2.8.3
Eixample Nord - Sector 3

2.8.1
Eixample Nord - Sector 1

2.8.2
Eixample Nord - Sector 2

2.8.1
Eixample Nord - Sector 1

2.2
Mas Seró. Subsector 2

L’any 2010 es va contractar a l’equip 
guanyador del concurs d’idees per a la 
redacció de l’Avanç de Pla del sector de 
l’Avanç de Pla del sector de l’Eixample 
Nord. 
Actualment es troba en procés 
d’aprovació la Modifi cació Puntual de 
la RPGO 2001, amb l’objecte d’integrar 
la proposta d’ordenació guanyadora i la 
divisió en nous sectors.
Els dos objectius principals de la MP 
RPGO en redacció són
 - El desenvolupament urbanístic del 

sector, a través d’un procés pautat 
en el temps i l’espai, en el que les 
diferents peces puguin integrar-
se amb la màxima coherència i la 

necessària fl exibilitat.
 - Assentar les bases per a la futura 

implementació en l’ordenació 
urbanística de l’Eixample Nord de 
l’aprofi tament urbanístic atribuït a 
les parcel·les del sector Platja Llarga, 
permetent la conversió d’aquest 
últim territori en un sistema d’espai 
lliure protegit.

L’àmbit de la MP RPGO s’ajusta 
notablement a la delimitació del sector 
de sòl urbanitzable (2.8) de l’Eixample 
Nord de la RPGO 2001 vigent, amb els 
ajustos següents:
 - Les variacions es produeixen 

exclusivament a Nord i a ponent. A 
Nord, per tal d’adequar-se al traçat 

Sector de sòl 
urbanitzable 
l’Eixample Nord (2.8)
Elaboració pròpia
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de la C-31 i poder recollir un vial de 
servei al sector, necessari per a la 
mobilitat interior. 

 - A ponent, amb afectació exclusiva 
de sòl públic, per tal d’enllaçar 
millor amb un carrer preexistent; i 
un increment de 3,46 ha en relació 
a la delimitació del sector segons la 
RPGO 2001, que passa de 102,99 ha 
a 106,45 ha.

La proposta guanyadora proposa per 
a Vilanova i la Geltrú Nord, un sistema 
de continuïtats urbanes en el sentit mar-
muntanya, que es sintetitza en una forca 
de cinc puntes que estenen la ciutat cap 
al Nord. De cadascun d’aquests eixos 
deriven per contigüitat uns subteixits 
urbans diferents que, a manera de 

ramifi cacions, plantegen morfologies, 
densitats i barreges d’usos variades. 
Es desenvolupa un sistema de ciutat 
arborescent, múltiple, recolzada en la 
confi ança amb les continuïtats lineals i les 
variacions dels teixits ramifi cats. S’entén 
el teixit urbà com a sistema de fi bres 
i nervis més que no pas com un model 
d’urbanitat intermitent. 
El lligam entre Vilanova i la Geltrú Nord 
i la Vilanova actual que es proposa, es 
fomentaria en les continuïtats en sentit 
mar-muntanya i també en integrar 
efi cientment les rondes travesseres 
(Ronda Ibèrica, nova Ronda Central 
i Ronda / carretera C-31). Es proposa 
estructurar la nova ciutat (residència, 
comerç, terciari, usos productius) 

Esquema general 
de la proposta 
guanyadora del 
concurs d’idees a 
l’Eixample Nord, 
octubre de 2008
vngeixamplenord.
cat



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

170 com l’extensió natural de Vilanova i la 
Geltrú cap al Nord, recolzant-se en la 
construcció de cinc eixos verticals de 
jerarquia diferent. 
És la suma d’aquests eixos la que assegura 
la permeabilitat de contactes de la 
ciutat actual amb els nous creixements 
de la Vilanova i la Geltrú Nord, amb prou 
varietat i fl exibilitat. Cada un d’aquests 
eixos té la seva identitat i paper específi c 
en el sistema general de la ciutat.
L’ampli espai intersticial entre els teixits 
urbans adjacents als dos eixos verticals 
centrals és el veritable protagonista 
de la proposta. És aquest espai el 
que constitueix primordialment la 
nova urbanitat de la ciutat futura, la 
proposta l’anomena l’interface central, i 

constitueix el cor públic de la Vilanova i 
la Geltrú Nord. Connecta amb l’estació 
intermodal de la futura Línia Orbital 
Ferroviària (LOF).
La linealitat dels torrents es treballa a 
través de la gestió de la condició de 
torrencialitat estacional que li és pròpia, 
infi ltrant el territori a la ciutat.
La proposta busca resoldre el gruix 
de les funcions residencials, terciàries 
i productives, mitjançant teixits urbans 
perfectament diferenciats, i a més una 
peça central i una actuació unitària 
residencial. 
A més a més, es presta especial atenció 
als enclaus com a llocs on es concentra 
l’intercanvi social i funcional, que molt 

 

Eixos verticals. 
Memòria de 
la proposta 
guanyadora del 
concurs d’idees a 
l’Eixample Nord, 
octubre de 2008
vngeixamplenord.
cat
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El paisatge entra a 
la ciutat. Memòria 
de la proposta 
guanyadora del 
concurs d’idees a 
l’Eixample Nord, 
octubre de 2008
vngeixamplenord.
cat 

Esquema inferior. 
L’interface 
central. Memòria 
de la proposta 
guanyadora del 
concurs d’idees a 
l’Eixample Nord, 
octubre de 2008
vngeixamplenord.
cat

sovint es formalitzen en les interseccions 
on es produeix l’intercanvi de moviments. 
És a les cruïlles-interseccions on es 
presenta amb claredat la complexitat i 
riquesa de la ciutat. La nova ciutat pot 
ser entesa com una xarxa d’interseccions 
amb tres tipus d’enclaus: els connectors, 
les cruïlles centrals i els portals urbans. 
Pel que fa a la vialitat, els vials de 
jerarquia major el conformen els cinc 
eixos verticals i les tres rondes. Aquesta 
xarxa principal defi neix deu superilles de 
forma i contingut diferent. Cadascuna 
d’aquestes conté una xarxa de carrers 
menors que penja directament dels cinc 
eixos majors, com les ramifi cacions d’un 
tronc principal.
La proposta preveu tres rondes 
travesseres: la ronda Ibèrica, la ronda 
Central (rambla dels Països Catalans) i la 
ronda Carretera (C-31). 
Quant als equipaments més locals, es 
disposen, sobretot, al voltant dels dos 
grans parcs naturals, que en sentit Nord-
Sud són part primordial de la idea de 
ciutat que es proposa. El concepte 
de parc equipat pressuposa enfrontar 
aquests equipaments als grans eixos 
verds que estructuren la proposta i que 
concentraran itineraris pels recorreguts a 
peu i bicicleta.
També s’hi projecta un Parc Tecnològic 
i de recerca, pensat com un espai 
d’innovació.
El sector de l’Eixample Nord queda 
dividit en tres sectors, on per al sector 
1 es proposa un potencial de 2.501 
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Els teixits urbans: 
residencials, 
híbrids, terciaris, les 
actuacions unitàries 
i l’ARE. Memòria 
de la proposta 
guanyadora del 
concurs d’idees a 
l’Eixample Nord, 
octubre de 2008
vngeixamplenord.
cat

habitatges, 2.084 per al sector 2 i 2.756 
per al sector 3, resultant un potencial 
total per a l’Eixample Nord de 7.341 
habitatges.
D’altra banda, es contempla un sostre 
comercial i d’indústria urbana de 
124.810 m2 per al sector 1 (21.030 per a 
ús comercial i 103.780 per a indústria 
urbana), 119.330 per al sector 2 (15.731 
per a ús comercial i 103.599 per a 
indústria urbana) i 223.529 per al sector 3 
(22.884 per a ús comercial i 200.645 per a 
indústria urbana).
El futur POUM haurà de valorar aquests 
potencials en funció a la projecció 
demogràfi ca i del projecte de ciutat per  
Vilanova i la Geltrú defensat a l’Avanç. 

En sòl no urbanitzable

S’han tramitat cinc Plans Especials en sòl 
no urbanitzable (SNU), tot seguit fem un 
petit resum de cadascun d’ells.
El Pla Especial en sòl no urbanitzable 
al sector Mas Roquer - Vilanova Park, 
aprovat defi nitivament el 09.12.1998  
(DOGC 08.03.1999) i amb codi RPUC 
1996 / 001011 / B, té per objectiu 
defi nir l’ordenació i l’ordenació del sòl 
i de l’edifi cació, així com establir les 
condicions de protecció paisatgística a 
l’interior de l’àmbit defi nit per la MP PGO 
anterior al vigent, per a l’ús de Càmping 
- Ciutat de vacances. 
El Pla Especial preveu la ordenació de 
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Pla Especial en sòl  no urbanitzable al sector Mas Roquer - 
Vilanova Park

09.12.1998 08.03.1999 Codi RPUC 1996 / 001011 / B

Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú 25.05.2007 15.06.2007
Codi RPUC 2005 / 020855 / B. Pendent d'aprovació 
definitiva la modificació d'alguns àmbits

Pla Especial Urbanístic "Casa del Mar" i estudi paisatgístic 
del seu entorn (adequació al PDUSC)

03.07.2008 05.08.2008 Codi RPUC 2006 / 025525 / B

Pla Especial d'Ordenació de l'espai de les subestacions 
"Garraf I" I "Garraf II" i les seves línies de transport 27.01.2011 16.05.2011 Codi RPUC 2006 / 025525 / B

Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl no 
urbanitzable de Vilanova i la Geltrú

11.02.2016 13.04.2016 Codi RPUC 2014 / 055011 / B

Aspectes particulars
Data

publicació ap.
definitiva

Data
aprovació

definitiva del 
document

Nom figura de planejament

la totalitat del càmping, pautant la seva 
extensió i ordenació. 
Pel que fa al Pla Especial del Port de 
Vilanova i la Geltrú, aprovat defi nitivament 
el 25.05.2007 (DOGC 15.06.2007) i amb 
codi RPUC 2005/ 020855 / B, té per 
objecte l’adequació de l’espai portuari 
de Vilanova i la Geltrú als requeriments 
de les activitats comercials, pesqueres i 
esportives que en ell es desenvolupen, 
així com ordenar-les en correspondència 
als trets de l’ordenació del front urbà 
portuari plantejada per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.
Els objectius i criteris d’ordenació del Pla 
Especial són:
 - Diferenciació dels espais dedicats 

a port esportiu i turístic, recolzats al 

dic de ponent i les seves dàrsenes 
adossades, del de port comercial i 
pesquer ubicat als molls de llevant.

 - Reordenació del front marítim urbà en 
concordança amb l’anterior objectiu, 
amb diferenciació d’accessos 
i re-ubicació d’instal·lacions no 
apropiades pe aquest fi .

 - Ampliació del port esportiu a l’espai 
de localització provisional de les 
palanques de Ports de la Generalitat.

 - Ampliació i ordenació dels molls de 
Vilanova a ponent de la bocana en 
reforçament de la terminal marítima, 
amb localització en aquest espai de 
les activitats d’escar i varador.

 - Reforçament de les possibilitats d’ús 
per a oci dels espais que estan situats 

Càmping Vilanova 
Mark
Font: Bingmaps

Les fi gures de 
planejament en sòl 
no urbanitzable. Els 
Plans Especials
Elaboració pròpia
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PE
del Port de Vilanova i la Geltrú

PE
en sòl  no urbanitzable al sector Mas Roquer - Vilanova Park

PE
de l'espai de les subestacions "Garraf I" I "Garraf II" i les seves línies de transport

PE
"Casa del Mar" i estudi paisatgístic del seu entorn (adequació al PDUSC)

Les fi gures de 
planejament en sòl 
no urbanitzable. Els 
Plans Especials
Elaboració pròpia

Límit de terme

urbanitzable
Sòl urbà

Sòl

municipal
de VNG

urbanitzable

Classificació del sòl

Figures de
planejament 
en SNU

PE

sobre la platja generada a l’ombra 
del dic de ponent, a continuació del 
parc de Ribes Roges.

 - Reordenació del front urbà del port 
comercial, de manera que tan sols 
contingui ofi cines administratives, 
usos culturals i d’investigació i el front 
tradicional de l’espai pesquer.

 - Ampliació del port comercial amb 
construcció d’un nou dic d’abric i 
creació d’un espai de terra d’una 
certa grandària. 

En concordança amb els objectius 
expressats, es proposen tot un seguit de 
diferents àrees a efectes de normativa 
d’usos i activitats per al Pla Especials:

 - Sistemes comuns del port: sistema 
d’espais d’aigua comuns a tot el port 
(I), sistema viari i d’aparcament (II); i 
sistema de parcs i espais lliures (III).

 - Zones amb aprofi tament urbanístic: 
zona administrativa (a), dàrsena 
pesquera (b), dàrsena comercial 
(c), zona de suport comercial i 
desenvolupament tecnològic (d), 
drassanes i espai tècnic (e), zona 
de terminal marítima (f), dàrsena 
esportiva (g), zona de serveis de 
proveïment (k), dàrsena de nàutica 
popular (l), zona d’activitats 
turístiques (m), zona de serveis turístics 
(n), zona lúdic-comercial (o) i zona 
Marina Seca (p).
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La Casa del Mar
Col·lectiu CCRS

El Pla Especial Urbanístic “Casa del 
Mar” i estudi paisatgístic del seu 
entorn (adequació al PDUSC), aprovat 
defi nitivament el 03.07.2008  (DOGC 
05.08.2008) i amb codi RPUC 2006 / 
025525/ B, pertany als municipis de 
Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. 
La part del PE corresponent al terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú està 
inclosa en un àmbit major del PDUSC en 
la subcategoria de Sòl No Urbanitzable 
Costaner C1 (Clau NU-C1). En concret, el 
defi nit per la Clau (UTR-C 156) que té una 
extensió major de 14,08 ha i es denomina 
Punta Llarga - Platja de Sant Cristòfol. 
El PE es limita a rehabilitar la masia pe-
existent, per tal de destinar-la a establiment 
hoteler destinat principalment a la 
restauració. Es desenvolupa l’ordenació 

de l’entorn de la masia, atenent als seus 
valors paisatgístics i, en coherència, a les 
determinacions del PDUSC. 
Es rehabilita el seu entorn més immediat, 
d’acord amb les terrasses i jardí inicial i 
es restitueixen els camins de caràcter 
públic preexistents sense modifi cacions 
topogràfi ques. Pel que fa a l’accessibilitat 
es reconeix com accés principal el canvi 
preexistent d’accés a la Masia des de 
l’avinguda de l’Agricultura.
Fonamentalment es tracta d’un projecte 
de protecció dels elements naturals i 
arquitectònics del lloc, amb l’objectiu de 
controlar que la rehabilitació de la masia 
i les noves activitats que s’hi proposin 
mantinguin els valors que posseeix. 
Es divideix l’àmbit en quatre àrees 

La Rambla del Port 
de Vilanova i la 
Geltrú
Col·lectiu CCRS
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determinacions d’obligat compliment en 
cas de potencial transformació. 
El Pla Especial d’Ordenació de l’espai 
de les subestacions “Garraf I” I “Garraf 
II” i les seves línies de transport, aprovat 
defi nitivament el 27.01.2011  (DOGC 
16.05.2011) i amb codi RPUC 2009 / 
036776 / B,  té com a objectius específi cs:
 - Ordenar els nous usos i activitats que 

es pretenen al sector, i de manera 
específi ca la construcció d’una 
subestació elèctrica de transformaicó 
i distribució així com les corresponents 
línies d’entrada i sortida.

 - Establir la regulació er a la implantació 
de la subestació elèctrica “Garraf-2”, 
alhora que establir un règim transitori 
per a la subestació “Garraf-1”, i 
preveure el destí fi nal de l’espai 
ocupat per aquesta subestació quan 
hagi estat desmantellada.

 - Protegir els valors naturals, 
paisatgístics i socioeconòmics del 
sector, establint els usos que hi són 
compatibles i incompatibles.

 - Vetllar per a una correcta integració 
paisatgística de la nova estació 
transformadora i les seves línies de 
transport. Aquests nous usos han de 
generar dinàmiques proactives de 
recuperació dels valors naturals, 
paisatgístics i culturals de la zona.

 - Promoure la valorització de l’espai, 
tant pel seus recursos naturals com 
per l’ús social que se li ha d’assignar.

Finalment, el  Pla Especial i Catàleg 

de Masies i Cases Rurals del sòl no 
urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, 
aprovat defi nitivament el 11.02.2016 
(DOGC 13.04.2016), té per objecte 
regular les masies i cases rurals ubicades 
en sòl no urbanitzable susceptibles de 
ser reconstruïdes o rehabilitades per 
raons arquitectòniques, històriques, 
paisatgístiques, socials i mediambientals. 
El Catàleg del futur POUM haurà 
d’incorporar les Masies i Cases Rurals 
d’aquest Pla Especial.
D’altra banda, la RPGO 2001, en 
funció dels valors agrícoles, naturals i 
paisatgístics del territori rural de Vilanova 
i la Geltrú, planteja els criteris base per 
al desenvolupament de tot un seguit de 
Plans Especials en sòl no urbanitzable, 
l’àmbit dels quals ve defi nit per les Unitats 
de Paisatge delimitades als “Estudis 
sobre el territori rural de Vilanova i la 
Geltrú”, Aquests criteris bàsics vindran 
complementats pels de protecció del 
sector agrícola, i l’explotació dels valors 
rurals com a paisatges culturals. En 
total, es delimiten 17 Plans Especials de 
millora i protecció del medi rural: Santa 
Magdalena, Mas Galceran, el Padruell, 
Mas Roig, Pas del Bou, el Piular, Corral 
d’en Roc, Càmping Vilanova Park, Mas 
Ricart, Mas Palau-Somella, Mas Joliu-Mas 
Ramon, Mas Escarrer, el Juí del Moro, 
Mas Tapet-Mas d’en Perris, Masia d’en 
Cabanyes, Font d’en Bonet i el Carboner.
La RPGO 2001 preveu la redacció d’un 
Pla Especial de Protecció dels jaciments 
arqueològics, no redactat a data d’estiu 
de 2019. 

Subestació Garraf II
Font: Bingmaps
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A banda de les iniciatives de planejament 
en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable 
esmentats anteriorment, durant els anys 
de vigència de la RPGO 2001 de Vilanova 
i la Geltrú s’han tramitat tot un seguit de 
modifi cacions puntuals de RPGO, Plans 
Parcials, així com d’altres Plans Especials 
de caire sectorial, que es sintetitzen a 
continuació. 
Pel que fa a les Modifi cacions Puntuals 
de la RPGO 2001:
 - MP RPGO a la UA 16, ad 21.01.2004 

(RPUC 2003 / 007478 / B)
 - MP RPGO, en relació als sectors 

de sòl urbanitzable (clau 14) amb 
planejament derivat aprovat (segon 
document), ad 14.07.2004 (RPUC 
2003 / 006583 / B)

 - MP RPGO al polígon 1er de la Unitat 
d’Actuació Urbanística núm. 7 del 
sector del Racó de Santa Llúcia, ad 
20.04.2005 (RPUC 2005 / 016276 / B)

 - MP RPGO a l’àmbit dels equipaments 
educatiu (H) i col·lectiu (E) situat 
a la ronda Ibèrica núm. 68 i 230 
respectivament, ad 13.07.2005 (RPUC 
2004 / 014309 / B)

 - MP RPGO a l’àmbit dels equipaments 
col·lectius (E) i educatiu (H) situats al 
carrer de les Roquetes cantonada 
Ronda Europa 39-45, ad 22.09.2005 
(RPUC 2005 / 018242 / B)

 - MP RPGO de l’àmbit defi nit pels 
solars i edifi cacions emplaçats a la 
avinguda de Cubelles 66-74, carrer 
de Joan Llaverias 57-59 i carrer de 
Ramon i Cajal 23-31, ad 20.10.2005 
(RPUC 2005 / 018245 / B)

 - MP RPGO a l’àmbit defi nit per 
l’avinguda d’Eduard Toldrà, carrer de 
la Fita, carrer d’Albert Ferrer i Soler i la 
Ronda d’Europa del Sector Industrial 
Roquetes Subsector III, ad 22.12.2005 
(RPUC 2005 / 019515 / B)

 - MP RPGO referent als sistemes 
d’equipaments públics, articles 91, 
98 i 102, ad 25.01.2006 (RPUC 2005 / 
020327 / B)

 - MP RPGO Adaptació dels usos en 
l’àmbit del PERI zona de suport 
d’activitats portuàries de la Sínia de 
les Vaques, ad 02.03.2006 (RPUC 2005 
/ 020952 / B)

 - MP RPGO a l’àmbit de la UA 3, ad 
31.01.2008 (RPUC 2007 / 029983 / B)

 - MP RPGO a l’àmbit de l’equipament 
col·lectiu (E) delimitat pels carrers 
Canyelles, Castellet, Joan Llaverias i 
Ramon i Cajal, per a incorporar-hi l’ús 
educatiu (H), ad 29.01.2009 (RPUC 
2008 / 034558 / B)

 - MP RPGO de Vilanova i la Geltrú 
consistent en la inclusió a l’article 
33 (classifi cació d’usos per la seva 
funció) d’un nou ús amb el codi 22, 
denominat “22. Recreatiu-locals de 
pública concurrència on s’exerceix 
la prostitució”, ad 11.03.2009 (RPUC 
2008 / 035233 / B)

 - MP RPGO per a la creació del sistema 
d’habitatge dotacional (clau HD) i 
concreció dels sòls d’equipaments als 
quals s’assigna aquesta qualifi cació, 
ad 16.07.2009 (RPUC 2008 / 035218 / 
B)

 - MP RPGO a l’àmbit del solar 
d’equipament delimitat per 
l’avinguda d’Eduard Toldrà i la 
Rambla de l’Exposició, i el solar 
destinat a espai lliure delimitat pels 
carrers de la Indústria i Josep Maria 
Bultó, procedents del PP sector 
Bòvila, ad 21.07.2009 (RPUC 2009 / 
035796 / B)

 - MP RPGO referent a la regulació 
específi ca dels usos hoteler i 
restauració en determinat sòl no 
urbanitzable, ad 13.05.2010 (RPUC 
2009 / 038750 / B)

 - MP RPGO a l’àmbit de l’Eixample 
Nord (sector de Sòl Urbanitzable 2.8), 
per a la concreció i qualifi cació del 
sòl d’equipament públic (clau E) 
amb destí a ús sanitari-assistencial, 
ad 16.12.2010 (RPUC 2010 / 041115 / 
B)

 - MP RPGO en l’àmbit del nucli antic, 
ad 16.12.2010 (RPUC 2009 / 037652 / 
B)

 - MP RPGO en l’àmbit PPO 3.2 Santa 
Maria de Cubelles, ad 27.01.2011 
(RPUC 2010 / 043059 / B)

 - MP RPGO en l’àmbit delimitat per 
Acord de Ple de data 16.09.2002, 
(que compren el sector de l’estudi de 
detall de l’avinguda Eduard Toldrà 
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Eduard Toldrà (subzona 8a3), ad 
14.07.2011 (RPUC 2010 / 039654 / B)

 - MP PGO per incorporar l’ús sanitari 
assistencial a la fi nca Nº 38-42 del 
carrer del Prat, ad 15.12.2011 (RPUC 
2011 / 045900 / B)

 - MP RPGO per a la incorporació de 
l’ús religiós a la fi nca 1-3 del carrer de 
la Fita del sector industrial Roquetes 
de Vilanova i la Geltrú, ad 14.03.2013 
(RPUC 2013 / 050119 / B)

 - MP RPGO per l’inclusió de l’ús religiós 
al local del carrer de Solicrup N35, ad 
02.10.2013 (RPUC  2013 / 051385 / B)

 - MP RPGO a l’àmbit de la Sínia de les 
Vaques (clau 13), per a la regulació 
del règim d’usos de les fi nques 31, 
33 i 35 del carrer de l’Àncora, ad 
06.11.2014 (RPUC 2013 / 051381 / B)

 - MP RPGO per a la reintroducció dels 
usos esportiu i estació de servei a la 
clau 8b3 (industrial Roquetes 15b), ad 
06.11.2014 (RPUC 2014 / 054322 / B)

 - MP RPGO a l’àmbit de la UA7, Racó 
de Santa Llúcia, polígons 2.1, Poble 
Pescador, i 2.2, La Cucanya, ad 
22.07.2015 (RPUC 2015 / 057400 / B)

 - MP RPGO en l’àmbit del sector Masia 
en Notari - Pirelli, ad 12.11.2015 (RPUC 
2015 / 056887 / B)

 - MP RPGO a la fi nca de Mas Ricart, ad 
11.02.2016 (RPUC 2015 / 057193 / B)

 - MP RPGO en l’àmbit d’estudi 
delimitat per acord de Ple 15.12.2008 
que inclou el sector del PE Cap de 
Creu - Sant Onofre - Rambla Samà 
(subzona 9a), incloent les fi nques 
2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les 
fi nques 19, 21 i 23 del carrer Santa 
Anna, ad 31.01.2017 (RPUC 2010 / 
042068 / B)

 - MP RPGO en relació a l’ús hoteler: 
atricle 41 i article 284.2f, ad 31.01.2017 
(RPUC 2016 / 061686 / B)

 - MP RPGO a l’àmbit de Santa Maria 
de Cubelles, ad 05.10.2017 (RPUC 
2017 / 063638 / B)

 - MP RPGO referent a la regulació 
específi ca dels usos hoteler 
i de restauració en el sòl de 
desenvolupament industrial, terciari 
i de serveis clau 15, ad 01.02.2018 
(RPUC 2017 / 0632152 / B)

Pel que fa a les Modifi cacions Puntuals 
de Plans Parcials:
 - MP PP de Aiguacuit (RPUC 1985 / 

006124 / B)
 - MP PP La Collada - Sis Camins, ad 

22.01.1992 (RPUC 1991 / 001262 / B), 
dos documents

 - MP PP Industrial Roquetes, subsector 
3, ad 15.10.1992 (RPUC 1992 / 002313 
/ B)

 - TR PP de Aiguacuit, ad 09.12.1992 
(RPUC 1981 / 000720 / B)

 - MP PP La Bòbila, ad 24.05.1994 (RPUC 
1992 / 002487 / B)

 - MP PP La Collada - Sis Camins, ad 
04.10.1995 (RPUC 1995 / 000242 / B)

 - MP PP del sector Aragai, ad  
09.07.1997 (RPUC 1997 / 001314 / B)

 - MP PP Masia d’en Barreres I, ad 
14.01.1998 (RPUC 1997 / 001672 / B)

 - MP PP Masia d’en Barreres I, ad 
04.02.1998 (RPUC 1997 / 001670 / B)

 - MP PP La Collada - Sis Camins, ad 
28.07.1998 (RPUC 1997 / 001719 / B)

 - MP PP Solicrup sector 3.5 - subsector 1, 
ad 22.03.2000 (RPUC 1999/002939/ B)

 - MP PP del sector Sant Jordi I, ad 
13.09.2005 (RPUC 2005 / 018110 / B)

 - MP PP Solicrup sector 3.5 - subsector 
1, ad 25.01.2006 (RPUC 2005 / 020812 
/ B)

 - MP PP Masia d’en Barreres II, ad 
22.06.2006 (RPUC 2004 / 013057 / B)

 - MP PP del sector Fondo Somella 
(RPUC 2006 / 025188 / B)

Finalment, quant als Plans Especials 
sectorials municipals:
 - PE i Catàleg del Patrimoni Històric-

Artístic de Vilanova i la Geltrú, ad 
25.03.1987 (RPUC 1987 / 003258 / B)

 - PE d’Equipaments Esportius de 
Vilanova i la Geltrú, ad 24.09.1986 
(RPUC 1986 / 003915 / B)

 - Pla de Sanejament de Vilanova i la 
Geltrú, ad 09.05.1991 (RPUC 1999 / 
000936 / B)

 - PE d’equipaments sanitaris i sanitario-
assistencials de Viilanova i la Geltrú, 
ad 08.05.2006 (RPUC 2006 / 021444 / 
B)

 - PE regulador d’antenes de 
telecomunicació, ad 25.05.2006 
(RPUC 2004 / 011420 / B)
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1794.5. EL POTENCIAL DEL 
PLANEJAMENT VIGENT I LES 
PREVISIONS DE CREIXEMENT

El potencial en sòl urbà d’edifi cació 
directa, és a dir, en solars no inclosos en 
cap àmbit de desenvolupament, és de 
1.088 habitatges, que amb un rati de 
2,02 persones/habitatge, segons el Cens 
d’habitatges de 2011 (tenint en compte 
els habitatges tant principals com no 
principals), dona un potencial de 2.192 
habitants. Si a aquesta població li sumem 
els solars procedents de Plans Parcials 
amb urbanització recepcionada, 
obtenim 2.119 habitatges més, és a dir, 
4.275 habitants. D’altra banda, si afegim 

els habitatges procedents del PERI de 
l’àmbit Pirelli Mar, obtenim 516 habitatges 
més (1.042 habitants). 
Així doncs, en sòl urbà consolidat obtenim 
un potencial de 3.723 habitatges, és a dir, 
7.509 habitants, un 11,83% de la població 
de Vilanova i la Geltrú segons el padró 
d’IDESCAT (66.274 habitants). Si afegim 
les iniciatives de planejament en sòl 
urbà, com Unitats d’Actuació, Polígons 
d’Actuació Urbanística, Plans de Millora 
Urbana i Plans Especials; tindríem un 
potencial de 732 habitatges més, és a 
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Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

180 Àmbit

1.1.1 Casc antic de la Geltrú 12 24

1.1.2 Vilanova antiga i el Palmerar 2 4

1.1.3 Eixample Central 108 218

1.1.4 Casernes 19 38

1.1.6.1 Eixample Est 92 185

1.1.6.2 Eixample Oest 164 331

1.1.7 Eixample Concepció 17 34

1.1.8 Eixample Cap de Creu 102 206

1.1.9 Sant Joan 89 179

1.1.10 Barri de Mar 113 228

1.1.13 Ribes Roges 21 42

1.2 Tacó 25 50

1.6 El Prat de Vilanova 12 24

1.4 Santa Maria de Cubelles 50 101

1.10 La Collada - Els Sis Camins 245 494

1.17 Molí de Vent 17 34

PP l'Aragai 1.11 L'Aragai 59 119

PP Aiguacuit 1.12 Aiguacuit 3 6

PP La Bòbila 1.18 La Bòbila 11 22

PP Llimonet 1.24 Llimonet polígon 1 48 96

PP Sector Mas Seró - susbectror 1 1.25 Mas Seró. Subsector 1 15 30

PP Llimonet 2.1.2 i 2.1.3 Llimonet polígons i 3 767 1.549

PP Sant Jordi 1 2.7 Sant Jordi 1 286 577

PP l'Aragai 2.9 L'Aragai (pol. 3) 27 54

PP l'Aragai - conegut com la Carrerada 2.10 La Carrerada 336 678

PP Fondo de Somella 2.11 Fondo Somella 268 541

PP Solicrup - subsector 1 3.5 Solicrup 79 159

PP Solicrup - subsector 2 3.5 Solicrup 220 444

Procedents de 
PERI desenvolupat PERI de l'àmbit Pirelli Mar 1.1.11 Eixample Pirelli 516 516 1.042 1.042

UA 2. Part de l'illa Clavé / Estany / Gaudí / Coroleu 1.1.6.2 Eixample Oest 41 82

UA 5. Santa Maria de Cubelles 1.9 Santa Maria (P.U) 8 16

UA 7. Santa Llúcia 1.3 Santa Llúcia 124 250

UA 8. Rambla Samà cantonada Marqués del 
Duero

1.1.6.2 Eixample Oest 8 16

UA 12. Àrea Ribes Roges RENFE 1.1.13 Ribes Roges 5 10

UA 15. Carrer Santa Magdalena 1.1.4 Casernes 31 62

PAU 1. Santa Maria de Cubelles 1.4 Santa Maria de Cubelles 23 46

PAU 2. Santa Maria de Cubelles 1.4 Santa Maria de Cubelles 34 68

PAU 1. Santa Anna (habitatges dotacionals) 1.1.3 Eixample Central 14 28

PAU 3. Carrer de l'Ametller 1.1.3 Eixample Central 8 16

PAU 4. Sant Magí 1.1.3 Eixample Central 6 12

PAU 5 Carrer Sant Josep (habitatges dotacionals) 1.1.3 Eixample Central 22 44

PAU 6. Portal del Nin 1.1.2 Vilanova antiga i el Palmerar 37 74

PAU 7. Plaça al carrer de la Pastera 1.1.4 Casernes 20 40

Plans de Millora 
Urbana

PMU - 9a. Sector Cap de Creu - Manuel de 
Cabanyes

1.1.8 Eixample Cap de Creu 102 102 206 206

Plans Especials PE 9c. Sector Casernes 1.1.4 Casernes 249 249 502 502

Amp PP aprovat PP del sector Sínia de les Vaques i Turó de Sant 
Cristòfol

2.5 Turó de Sant Cristòfol 56 56 113 113

2.2 Mas Seró. Subsector 2 276 558

2.6.1 L'Ortoll sector 1 2.423 4.895

2.6.2 L'Ortoll sector 2 3.942 7.963

2.12 Torre del Veguer 553 1.117

3.1 Tacó variant 196 395

3.2 Santa Maria de Cubelles (ampliació) 119 239

3.3 Mas Tapet 454 917

3.4 Mas Roquer 280 565

3.6 Pau de l'Hostal 99 199

3.9 Sant Jordi 2 635 1.283

3.10 La muntanyeta 170 342

2.8.1 L'Eixample Nord. Sector 1 2.501 5.052

2.8.2 L'Eixample Nord. Sector 2 2.084 4.209

2.8.3 L'Eixample Nord. Sector 3 2.756 5.567

Terciari 3.12 Vilanova Park 25 25 50 50
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Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
El planejament urbanístic municipal

181dir, aproximadament 1.472 habitants. Per 
tant, el sòl urbà de Vilanova i la Geltrú 
té un potencial de 4.455 habitatges i 
aproximadament 8.981 habitants, un 
13,55% de la població actual. 
D’altra banda, en sòl urbanitzable el 
planejament vigent té un potencial de 
16.570 habitatges, és a dir, 33.464 habitants. 
Si considerem el sòl urbà i urbanitzable, 
s’arriba a un total de 42.445 habitants.
Al capítol de les característiques de 
la població del volum B, despleguem 
diversos mètodes de projecció 
demogràfi ca. Prenent el que té un major 
grau de fi abilitat (projecció de cohorts), 
amb taxes de natalitat i immigració altes, 
i de mortalitat i emigracions baixes, el 
potencial màxim de població seria de 
86.400 habitants, és a dir, un increment 
de 20.126 habitants, en el cas de la 
projecció demogràfi ca més alta. Si 
tenim en compte el potencial en sòl 
urbà i urbanitzable, obtenim habitatges 
per a 42.445 habitants, és a dir, es 
duplica (22.319 habitants de diferència) 
l’escenari més alt de totes les projeccions 
demogràfi ques estudiades.
Resta doncs evident, que el potencial 
de sòl qualifi cat i classifi cat és més que 
sufi cient per cobrir la més exigent de les 
propostes de creixement. 
Si observem les conclusions extretes del 
capítol sobre l’habitatge d’aquest Anàlisi 
i Diagnosi, veiem com per a l’escenari 
més alt, la producció d’habitatges 
per quinquennis és la que es mostra al 
quadre.

Relacions entre les 
diferents projeccions 
demogràfi ques i 
el potencial del 
planejament vigent
Elaboració pròpia

(habitants) Diferència any 2038 
respecte 2018

Potencial sòl urbà consolidat
- Diferència any 2038 

respecte 2018

Potencial sòl urbà 
(consolidat + no consolidat) -

Diferència any 2038 
respecte 20180

Potencial sòl urbà 
(consolidat + no consolidat) 

i sòl urbanitzable - 
Diferència any 2038 

respecte 20180

Baix 6.172 1.337 2.809 36.273

Mitjà 11.704 -4.195 -2.723 30.741

Alt 20.126 -12.617 -11.145 22.319

Consolidat 7.509

No consolidat 1.472

Sectors de sòl urbanitzable

Població padró any 2018

Alta

Mitjana

Baixa

66.274

Projecció
demogràfica
20383

86.400

77.978

72.446

8.981

33.464

42.445
Sòl urbà

Quadre pàgina 
anterior. El potencial 
del planejament 
vigent
Elaboració pròpia

Només amb el potencial en sòl urbà 
(consolidat i no consolidat) s’arribaria 
a cobrir la demanda dels dos primers 
quinquennis i part del tercer, per a la 
projecció demogràfi ca més alta. 
Queda clar que el sòl urbanitzable està 
sobredimensional, i el futur POUM haurà 
de valorar la necessitat de mantenir els 
diferents sectors de sòl urbanitzable, en 
funció d’aconseguir el projecte de ciutat 
desitjat, i esgraonar la posta en joc del 
sòl necessari en funció de l’ocupació de 
l’existent, del creixement de la població i 
de la conseqüent demanda d’habitatge. 
Això suposa senzillament, aprofi tar la 
fi gura del futur POUM per establir una 
programació seqüencial dels diferents 
sectors, i els mecanismes adequats per 
incentivar la urbanització i disposició 
dels solars adequats per construir els 
habitatges necessaris. 

Habitatges Habitants

2018 - 2023 887 1.791

2023 - 2028 2.309 4.664

2028 - 2033 2.468 4.985

2033 - 2038 2.637 5.326

Increments per quinquennis


