
  0 

 

 

VNG Eixample Nord 

 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. EIXAMPLE NORD 

 

Memòria 

 

 

 

 

 

Barcelona, març 2016 

UTE Serra – Vives – Cartagena Arqtes. S.L.P. / Manuel Ruisánchez Arqtes. S.L. 

 
 
 
 



  1 

ÍNDEX 
 

MEMÒRIA 
 

 

0. Introducció 
 

1. Antecedents 
 

2. Memòria de la informació 
 2.1 Situació i àmbit 
 2.2 Topografia, preexistències, estat actual i usos 
 2.3 Situació respecte als planejaments jeràrquicament superiors 
 2.4 Situació respecte a les infraestructures i serveis existents 
 2.5 Estructura de la propietat del sol 
 2.6 Convenis 

 

3. Memòria de l’actuació 
  3.1 Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual del Pla 

 General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 
 3.2 Objectius i criteris de l’ordenació 
  3.2.1 Una ciutat sostenible 
  3.2.2 Justificació de l’increment d’edificabilitat 
 3.3 Descripció de l’ordenació general 
  3.3.1 Estructura general de l’actuació 
  3.3.2 Sistema viari bàsic 
  3.3.3 Sistema d’equipaments i espais verds a nivell de sector 
  3.3.4 Sòls de sistema viari extern al sòl urbanitzable 
 3.4 Divisió justificada tècnica, econòmica i jurídica en sectors 

 

4. Quadres de característiques i comprovació de sòls públics necessaris 
  4.1 Quadre de característiques de la Modificació Puntual del Pla General 

 d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 
  4.2 Quadre comparatiu entre el planejament vigent i la proposta de la Modificació 

 de planejament 
 4.3 Quadre de característiques de sòl per zones verdes, equipaments i vialitat 
 4.4 Quadre amb justificació econòmica de la divisió equilibrada en sectors 
 4.5 Comprovació de sòls públics necessaris en la Modificació Puntual de PGO 

 

5. Normativa Urbanística 
 

6. Normativa Ambiental 
 

7. Justificació de la incorporació de prescripcions del document de 
referència a l’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) 
 

8. Pla d’Etapes 
 

9. Fitxes resum dels sectors 1, 2 i 3 
 
 

 
PLÀNOLS 
 

1 Emplaçament. Relació amb l’estructura urbana i territorial de Vilanova i 
la Geltrú 

2.1 Relació amb el planejament vigent I i usos globals. Sòl urbà i 
urbanitzable 

2.2  Relació amb el planejament vigent II usos globals. Sòl no urbanitzable 
2.3  Relació amb el planejament vigent III. Estructura orgànica del territori 
2.4  Relació amb el planejament vigent IV. Reglamentació detallada 



  2 

2.5 Relació amb el planejament vigent V. Pla Territorial Metropolità. 
Sistema urbà planejament i sistema d’espais oberts 

3.1  Topogràfic i àmbit Modificació Puntual PGO 
3.2  Cadastral 
3.3  Preexistències 
4.1  Configuració general indicativa 
4.2 Configuració general indicativa II. Relació amb l’estructura urbana i 

territorial de Vilanova i la Geltrú 
4.3  Proposta general d’ordenació. Sistemes 
4.4  Proposta general d’ordenació. Zones 
5  Divisió en sectors 
6  Àmbit de suspensió de llicències 

 
 

ANNEXOS 
 
I.- Annexos previstos a l’art. 59 en relació als art. 96,99, 100 i 104 del TRLUC: 
  
Annex 1.-Informe de viabilitat econòmica (avaluació econòmica-financera de les 

actuacions a desenvolupar) 
Annex 2.- Informe de sostenibilitat Ambiental (amb document de referència emès) 
Annex 3.- Memòria Social 
Annex 4.- Convenis 
  
II.- Annex previst a l’art. 18 de la Llei 9/2003 de 13 de juny de la Mobilitat: 
  
Annex 5.- Estudi d’avaluació de la mobilitat generada  
  
III.- Annexos informatius per al futur desenvolupament dels corresponents plans 
derivats: 
  
Annex 6.-   Estudi bàsic de Serveis 
Annex 7.-   Estudi geotècnic 
Annex 8.-   Informe de sostenibilitat econòmica 
Annex 9.-   Memòria d’activitat econòmica 
Annex 10.- Estudi previ d’inundabilitat 
Annex 11.- Estudi de viabilitat del Parc Tecnològic-empresarial  
 
IV.- Annex recull de Notes simples informatives del Registre de la Propietat 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3 

 
0. Introducció 
 
Aquesta Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Vilanova i la 
Geltrú es refereix al sector de sòl urbanitzable de l’Eixample Nord, delimitat pel PGOM 
de 1981 i recollit en la RPGOM del 2001. 
 
La importància inqüestionable del Sector Eixample Nord en relació a la ciutat 
consolidada deriva inicialment de la seva situació estratègica i la seva vocació i urbana 
reconeguda pel planejament a totes les escales. 
 
El Consorci de l’Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú va contractar el 24 de febrer de 
2010 a la UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P. i Manuel Ruisánchez 
Arquitectes, S.L.P., en tant que guanyadors del concurs d’idees per a l’Ordenació de 
l’Eixample Nord, la redacció d’un Avanç de Pla del Sector Eixample Nord. Així mateix  
l’Ajuntament de Vilanova va encarregar a la referida UTE la redacció d’una Modificació 
Puntual del PGOUM de Vilanova i la Geltrú que reculli els continguts pertinents de 
l’Avanç de Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, Sector Eixample Nord. 
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1. Antecedents 
 
L’any 1981 s’aprova definitivament el Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM 81) 
de Vilanova i la Geltrú, que classifica com a sòl urbanitzable no programat el sector de 
l’Eixample Nord. 
 
El 25 de juliol de 2001, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, publicada al DOGC núm. 3444, del 2 d’agost del 2001, s’aprova 
definitivament la Revisió del PGO, que classifica el sector de l’Eixample Nord com a 
sòl urbanitzable delimitat, i preveu el seu desenvolupament en el primer quadrienni. 
 
La Comissió de Govern de l’Ajuntament aprovà definitivament el canvi de sistema 
d’actuació urbanístic de compensació a cooperació del sector Eixample Nord en sessió 
del 27 de desembre de 2005, per motiu del no desenvolupament en els terminis 
previstos del planejament. 
 
 ▪ Amb data 6 d'octubre de 2006 es van signar tres convenis de col·laboració 
urbanística: el primer, subscrit per l'Ajuntament i l'Institut Català del Sòl (en endavant 
INCASOL); un segon, per l'Ajuntament i la societat propietària dels terrenys edificables 
de "Platja Llarga"; i un tercer, per aquesta última i l'INCASOL. Els tres referents a 
l'adquisició mitjançant permuta de les parcel·les de l’àmbit "Platja Llarga", en una 
primera fase per l'INCASOL i, ulteriorment, per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb l'objectiu de preservar aquest espai natural. Els tres convenis foren novats en 
dates 9/10/09, 2/11/09 i 2/12/09, respectivament. El conveni Ajuntament/INCASOL 
contempla la materialització de l'aprofitament urbanístic corresponent a les parcel·les 
de la "Platja Llarga" en el sector de sòl urbanitzable "Eixample Nord". 
 
 ▪ Amb data 26 de març de 2007 el Ple municipal va aprovar inicialment una 
Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana en el sector "Eixample Nord". En 
aquest document, en concordança amb les estipulacions del conveni, contempla (art. 
11 de les Normes Urbanístiques) la reserva de sòl residencial sense aprofitament (clau 
14a2-F): "el planejament derivat qualificarà entre el 4% i el 5% del sòl del sector com 
una subzona de sòl residencial sense aprofitament (clau 14a2-F), de nova creació, 
destinat a rebre la transferència futura d'aprofitament procedent del sector de "Platja 
Llarga", i concretarà la regulació, especialment pel que fa al procediment de gestió, 
que haurà de preveure l'adjudicació a títol gratuït a l'administració municipal". 
Paralitzada fins la data la continuació de la tramitació, de l'expressada modificació, 
l'Ajuntament va promoure una segona modificació del PGOU, per a la concreció i 
qualificació de sòl d'equipament públic, amb destí a ús sanitari-assistencial, aprovada 
definitivament. 
 
 ▪ Amb data 25 d'octubre de 2007 es va constituir el Consorci Urbanístic pel 
desenvolupament del sector "Eixample Nord", composat al 50% per l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l'INCASOL. El Consorci, tal i com contemplen els seus estatuts té 
la condició d'administració actuant pel desenvolupament de l'àmbit (art. 23 del Text 
Refós de la Llei d'urbanisme -en endavant TRLU-). 
 
 ▪ Posteriorment (DOGC de 19 de novembre de 2008) el Consorci va convocar 
un Concurs d'idees per la redacció de l'avanç de planejament del sector de sòl 
urbanitzable 2.8 del PGOU de Vilanova i la Geltrú. 
El Consorci de l’Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú va contractar, el 24 de febrer de 
2010, a la UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes S.L.P. i Manuel Ruisánchez 
Arquitectes, S.L.P., en tant que guanyadors del concurs d’idees per a l’Ordenació de 
l’Eixample Nord, la redacció dels treballs de redacció de l’Avanç de Pla del Sector 
Eixample Nord i documentació complementària. 
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D’acord amb la legislació Urbanística vigent, l’Avanç de Pla havia de contenir una 
proposta bàsica d’ordenació dividida en subsectors, que distribuís equilibradament 
edificabilitat, usos, densitat, tipologies, espais verds, equipaments i reserves per 
habitatges en règim de protecció. Així mateix, establir les determinacions referents a la 
xarxa viària bàsica, serveis corresponents i annexes complementaris. 
 
Per tot plegat, i a fi de proporcionar al Consorci VNG Nord criteris per avaluar tant la 
bondat del procés que se suggereix, com els canvis pertinents en les hipòtesis inicials, 
es va presentar un Aplec d’estudis i documents provisionals de proposta d’ordenació i 
gestió per al sector Eixample Nord / Platja Llarga, l’abril del 2011. 
 
Els documents de l’Avanç de Pla es van lliurar definitivament el desembre del 2013 i el 
febrer de 2014. La comissió de seguiment formada pels serves tècnics i jurídics de 
l’Ajuntament, l’INCASOL, el gerent i altre personal del Consorci van donar el vist-i-plau 
al document lliurat. 
 
Per fi, en data 14 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci va donar el vist-i-
plau al document de l’Avanç de Pla. 
 
A la vista de la proposta continguda a l’avanç, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
decidir contractar la formulació d’una modificació puntual del PGOU al sector Eixample 
Nord, tant perquè l’ordenació proposada a l’avanç així ho exigia com per recollir les 
recomanacions de dividir l’àmbit en tres nous sectors i ajustar el seu desenvolupament 
a les necessitats reals de creixement. 
 
Aquesta Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana al Sector Eixample 
Nord es va adjudicar a la UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P.-Manuel 
Ruisánchez, Arquitectes S.L.P. el 5 de desembre de 2013 per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. El seu objecte és el d’integrar els treballs, documents, proposta 
d’ordenació i divisió en nous sectors continguts en l’Avanç de Pla del referit sector. 
 
 
 
2. Memòria de la informació 
 
2.1 Situació i àmbit 
 
El sector anomenat de l’Eixample Nord a Vilanova i la Geltrú s’ha reconegut en la 
RPGOM 2001 i en la MPGOM 2007, que sobre una base cartogràfica precisa, establia 
els límits i reconeixia una superfície de 105,77 Has. L’extensió equival 
aproximadament a 1/3 de la ciutat consolidada i és tan gran com la major part dels 
“eixamples menors”, que a finals del XIX van pautar el creixement de les ciutats 
mitjanes de Catalunya. 
 
La situació de Vilanova en relació al Garraf, i fins i tot al Penedès, li permeten gaudir 
d’una centralitat inqüestionable per raó de la concurrència d’infraestructures de 
transport i mida de la ciutat. Volem dir que és fàcil identificar un sistema territorial més 
ampli que manté una forta dependència de Vilanova en tant que punt central. En 
resum, un “Hub” comarcal-territorial que actua com a centre de distribució i serveis. 
Així s’explica l’aplegament de la línia de ferrocarril actual amb la nova línia del 
Ferrocarril Orbital prevista, connectades a Vilanova i la Geltrú. L’Autopista de Pau 
Casals i la C-31 enllacen amb el Baix Llobregat i el rosari de nuclis adjacents a la línia 
de costa cap al Sud. Per altra banda, unes branques transversals connecten amb 
l’Autopista del Mediterrani i la N-340, més enllà de la serralada i a tocar de Vilafranca 
del Penedès. Tot plegat, coincideix en aquest àmbit. Per això, és prioritari evitar la 
trampa de pensar aquest projecte de creixement com una extensió més de Vilanova i 
considerar-lo amb el seu específic valor territorial. 
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Per sobre del nucli històric i les extensions urbanes vers Ponent, el sector té unes 
fronteres artificials raonables en l’autovia C-31, el barri del Llimonet, de recent 
formació, i la carretera de l’Arboç. La Ronda Ibèrica, amb traçat i execució recent, 
segons lògica de cinturó principal distribuïdor de trànsits llevant-ponent, recull les vies 
bàsiques que travessen la ciutat en sentit mar-muntanya i actua eficaçment com enllaç 
entre parts diferents de Vilanova. Es tracta de terrenys amb una orografia planera i un 
pendent suau cap al sud-est, adequats conseqüentment per a un creixement urbà 
compacte i densitats mitjanes/altes. 
 
El sector de sòl urbanitzable 2.8 “Eixample Nord”, amb una extensió de 106 hectàrees, 
tocant el casc urbà de Vilanova i la Geltrú, està destinat a tenir una importància cabdal 
en l’evolució urbanística del municipi i comarca, amb una notòria incidència en el 
model d’ocupació del territori. 
 
Pel que fa als interessos públics, l’objectiu primer de la Modificació Puntual del PGO 
està en la conveniència d’ordenar de forma coherent aquest territori amb els valors 
territorials i urbans de l’entorn, en aplicar els principis sobre el desenvolupament 
sostenible al territori, amb una divisió sectorial que pauti el desenvolupament a les 
necessitats reals de creixement, magnificant l’optimització dels recursos naturals i 
afavorint la diversitat social i funcional en els assentaments humans. Així mateix, 
caldrà millorar l’oferta d’habitatge protegit, per tal de facilitar l’accés a l’habitatge al 
conjunt de la població. Convé també definir uns índexs d’edificabilitats propis d’una 
ciutat compacta, amb una elevada previsió de sistemes públics i que a l’hora asseguri  
la viabilitat econòmica del procés de transformació, sobretot després de verificar en el 
desenvolupament detallat del model urbanístic proposat, la potencialitat d’acceptar 
aquest increment sense prejudici de la bona forma de la ciutat futura. La concreció de 
les càrregues urbanístiques associades als diferents sectors de planejament han de 
donar un marc estable i transparent de viabilitat econòmica, així com la garantia de 
dret dels afectats per aquesta transformació urbanística. 
 
El propi Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat l’abril de 2010, inclou 
l’àmbit dins el sistema d’assentaments de la Regió Metropolitana i preveu per 
l’Eixample Nord una nova centralitat i la qualifica com àrea d’extensió urbana d’interès 
metropolità. El traçat de la LOF i les millores en la C-15 confirmen el rang principal del 
sector en el sistema territorial i, lògicament, en la pròpia ciutat. L’evolució de les 
necessitats d’ús d’aquest sòl es fonamenta en la transformació econòmica i territorial 
que ha sofert Vilanova i la Geltrú des de la vigència del R.P.G.O.M. 2001. 
 
A aquesta importància derivada de les dimensions, posició i capacitat del sector, hem 
d’afegir la seva interrelació amb el sector “Platja Llarga”, amb la que es pretén donar 
resposta a l’interès ciutadà per la preservació d’aquest àmbit com a sistema d’espais 
lliures, malgrat que es tracta d’un sector amb un desenvolupament urbanístic avançat 
(PERI del Sector “Platja Llarga”). D’aquí deriven els dos objectius principals d’aquesta 
actuació urbanística: 
 
1er.- El desenvolupament urbanístic del Sector “Eixample Nord”, 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 flexibilitat. 
 
2on.- Senta les bases per a una futura implementació en l’ordenació urbanística de 
l’“Eixample Nord” de l’aprofitament urbanístic atribuït a les parcel·les del sector “Platja 
Llarga”, permetent la conversió d’aquest últim territori en un sistema d’espai lliure 
protegit. 
   



  7 

L’àmbit d’aquesta Modificació Puntual del PGO s’ajusta notablement a la delimitació 
del sector de sòl urbanitzable (clau 2.8) Eixample Nord en el Pla General vigent amb 
lleugers ajustos, que són els següents: 
 
Pel que fa a l’àmbit, les variacions es produeixen exclusivament a nord i ponent. A 
nord, per tal d’adequar-se millor a la traça 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. Un increment de 3,46 Has en 
relació a la delimitació del sector segons el planejament vigent que passa de 102,99 
Has a 106,45 Has.  
 
Cal dir que, en relació a la Modificació del P.G.O no tramitada del 2007, l’increment 
només és de 0,69 Has. 
 
El plànol 3.1 explicita amb precisió, sobre nova base cartogràfica escala 1:2000, la 
delimitació d’aquesta Modificació Puntual del Pla General de Vilanova i la Geltrú. 
 

 
Encaix Territorial 
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L’àmbit de l’Eixample Nord i el context urbà adjacent 

 
 
 
2.2 Topografia, preexistències, estat actual i usos 
 
La topografia de l’àmbit està representada amb precisió en el plànol núm. 3.1 
(topogràfic). Es tracta d’un relleu sensiblement pla, amb la cota més alta al voltant de 
+44 m a tocar de la C-31 i la més baixa a +22 en la part baixa del Torrent de la 
Pastera. 
 
 
2.2.1 Paisatge i forma del territori 
 
El paisatge de l’àmbit en el que se situa l’Eixample Nord es pot descriure a grans trets 
fent referència a la seva localització periurbana, que implica una barreja desordenada 
entre usos agrícoles i usos urbans en un context de marginalitat i degradació. 
S’observa doncs un desordre visual i paisatgístic que redueix notablement la qualitat 
paisatgística  amb l’excepció d’aquells sectors on es mantenen els usos agraris o bé 
destaquen els elements històrics i patrimonials singulars. 
 
Entre els elements que configuren el paisatge de l’àmbit cal destacar els següents: 
 

- Els diversos Torrents, que travessen de Nord a Sud el sector i estructuren la 
xarxa de camins i el parcel·lari en un context marcat pels escassos pendents i 
l’escassa visibilitat perimetral i interna. 

 
- La xarxa de camins, que en alguns casos es troben delimitats per murs de 

pedra, sent aquest un dels elements patrimonials significatius a part de les 
edificacions catalogades. 

 
- Els usos agrícoles, amb una extensió encara significativa però en part 

abandonats (erms o matollars), que també donen lloc a bona part de les 
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edificacions, algunes d’interès patrimonial i d’altres amb un estat avançat de 
degradació. 

 
- Les edificacions industrials, en un percentatge significatiu abandonades o en 

un estat de degradació notable. 
 

- L’horta, en bona part marginal utilitzant materials residuals (somiers, etc.) 
 

- La proximitat al nucli urbà, com a horitzó present des de bona part de l’àmbit, i 
l’existència d’usos complementaris al nucli urbà, com ara dues zones 
d’aparcament asfaltades. 

 
- L’abundància de xarxes de transport d’electricitat, molt presents arreu de 

l’àmbit, així com l’existència d’una estació transformadora d’electricitat i una 
estació associada a la canalització de gas. 

  
Tot i que l’àmbit presenta elements comuns que el configuren com una única unitat de 
paisatge, a partir dels elements que s’han descrit, és possible establir tres subunitats 
(vegeu Plànol 10 de l’Annex ISA). 
 
La primera unitat s’estableix a l’oest, entre el camí Piulart i el límit urbà, amb 
predominança dels espais oberts. És l’àmbit amb visuals més extenses i més endreçat 
per la continuïtat dels usos agrícoles. Inclou la Hípica i el “Xalet d’en Panxo Ferrer” i la 
“Sínia Alzina”, elements patrimonials catalogats. 
 
La segona subunitat inclou el sector centre i es troba delimitada pel camí del Piulart a 
l’oest i el Torrent de la Pastera a l’est. És la zona que acull una major densitat 
d’edificacions i major diversitat d’usos, amb un major grau de desordre i amb escassa 
visibilitat interna i externa. Inclou dues edificacions amb valor patrimonial: el “Xalet de 
Mas Xicarró de Baix” i la torre de guaita “Torre d’en Garrell”. 
 
La darrera subunitat correspon a l’espai entre el Torrent de la Pastera i el límit est de 
l’àmbit. Aquest sector no presenta cap element destacable, més enllà dels conreus i 
els sectors d’horta marginal situat al sud de la Ronda Ibèrica, ja en un entorn 
plenament urbà. 
 
Des del punt de vista de l’evolució històrica del paisatge, cal destacar la seva 
transformació a partir d’un paisatge agrari, amb barreja de conreus. L’abandonament 
de bona part dels conreus, amb l’aparició de bosquines i matollars, conjuntament amb 
la construcció de diverses edificacions residencials i d’edificacions industrials aïllades 
o formant sectors (Polígon Industrial Zona Nord). 
 
El principal valor del paisatge es troba associat al paisatge agrari obert vinculat al 
manteniment dels usos agrícoles tradicionals i les edificacions associades, 
conjuntament amb elements estructuradors com els murs de pedra d’alguns trams dels 
camins principals. 
 
Potencialment, els valors paisatgístics de l’indret prenen major significació en entorns 
urbans i metropolitans, per la seva escassetat i per les seves funcions 
complementàries com a espais de lleure i de memòria històrica. Alhora, la consideració 
d’aquest espai com espai de transició del medi urbà cap al medi rural i els espais 
naturals de les serralades que emmarquen la plana del Garraf li atorga un valor a tenir 
en compte. 
 
Es tracta en general d’un àmbit amb poca visibilitat, degut en bona part a la seva 
orografia. Els principals punts d’observació exteriors es troben a la xarxa viària que 
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delimita l’àmbit al nord (C-31) i al sud (Ronda Ibèrica), especialment cal destacar dos 
trams: 
 

- L’enllaç entre la C-31 i la carretera BV-2115 que se situa a l’extern nord-oest, 
amb un pont que se situa a una cota per sobre el conjunt de l’àmbit. 

 
- El tram de la Ronda Ibèrica entre la rotonda amb el carrer Miquel Guansé i la 

nova rotonda dels Jutjats, sense edificacions que obstaculitzin la visió de 
l’àmbit. 

 
L’interior de l’àmbit tampoc no ofereix punts d’observació significatius, excepte algun 
tram puntual del Camí Piulart i la cruïlla entre els carrers Masia de Cabanyes i el carrer 
del Bages. 
 
La dinàmica general recent del paisatge es caracteritza per un procés de degradació 
degut a la desaparició de les activitats agràries i l’abandonament de les edificacions 
associades. Aquest procés és paral·lel a la construcció de noves edificacions 
residencials i Industrials (Polígon Industrial zona nord) i també de forma dispersa que 
incrementen la percepció de marginalitat i la degradació en un context d’escassa 
qualitat i d’elevada fragmentació accentuada per la construcció de la carretera C-31. 
 
En tractar-se d’un àmbit eminentment planer, la major part no presenta orientació 
definida. En qualsevol cas, els espais orientats a nord són escassos i poc marcats. Pel 
que fa al relleu, els terrenys de l’àmbit estan situats a la plana litoral dins de la 
comarca del Garraf. La plana correspon a una plataforma d’amplada variable i de 
pendent suau i uniforme. 
L’àrea presenta altituds decreixents amb un lleuger gradient en direcció sud-est. 
L’orografia és bastant planera, amb poques variacions de nivell en tota la seva 
extensió. El desnivell total és d’uns 30 m. La franja més alta es troba a 47 m d’altitud, 
tocant a la C-31, i la més baixa és contínua a la Ronda Ibèrica amb una altitud de 23 
m. S’observen també petites zones terraplenades. 
 
L’àmbit és marcadament pla, amb un 96% de sòl que presenta pendents inferiors al 
10%. Les zones amb pendents superiors al 20% corresponen bàsicament a espais 
vinculats al Torrent d’en Parellada i al Torrent de la Pastera.  
 
 
2.2.2 La mobilitat 
 
A l’entorn del sector actualment no hi ha problemes de mobilitat. Les IMD màximes 
que es registren en l’àmbit d’estudi són de voltant de 10.900 vehicles per sentit, amb 
índexos de saturació inferiors al 80% a tots els trams del viari propers. Les línies 1 i 2 
del servei d’autobusos són les més properes que circulen per l’àmbit d’estudi, amb 14 
circulacions diàries. La circulació de vianants pel sector és baixa. La zona de 
l’Avinguda Ibèrica és la més concorreguda, encara que el trànsit de vianants és inferior 
als 60 vianants a l’hora. 
 
Actualment, les dues infraestructures viàries majors adjacents al sector són la Ronda 
Ibèrica i la C-31. 
 
L’execució recent de la Ronda Ibèrica ha resolt un problema de connexions 
horitzontals a Vilanova i en aquest sentit s’ha demostrat una via eficient i necessària. 
Històricament, només la C-246 feia aquesta funció, amb la conseqüent marca de 
mobilitat horitzontal de la ciutat. 
 
La C-31 és l’altre gran component del sistema de mobilitat que articula la ciutat amb el 
territori. De fet, la C-31 és una via ràpida amb un trànsit de pas important que no té 
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relació de contacte directe amb la ciutat. Convé a Vilanova reinterpretar el paper futur 
d’aquesta carretera-Ronda que hauria de ser simultàniament component fonamental 
de l’estructura urbana i territorial. En el futur, aquesta via de caire extern tindrà una 
funció principal dins la xarxa viària local i s’haurà de pensar la seva configuració futura, 
atents a d’incidència que pot tenir en ella la mobilitat de tota la ciutat, un cop s’hagi 
produït el creixement natural vers el nord. 
 
Sens dubte, els accessos principals a la ciutat es produiran en el futur des de noves 
connexions amb la C-31. En qualsevol cas, la configuració futura d’aquesta via no ha 
de suposar una barrera a la connectivitat física i ambiental amb el territori més enllà de 
la C-31. 
 
La diagonal de la carretera de l’Arboç suporta fluxos importants d’entrada a la ciutat, 
que desemboquen en un punt arbitrari de la Ronda Ibèrica, sense contribuir 
eficientment al sistema de continuïtats mar-muntanya. La modificació lleugera de la 
seva trajectòria per tal d’enllaçar amb els carrers Menéndez Pelayo/Montseny, 
asseguraria un millor lligam amb la ciutat i racionalitzaria la permeabilitat de contactes 
de la ciutat actual amb els nous creixements que preveu l’Eixample Nord. 
 
Pel que fa a la mobilitat ferroviària, és fonamental que l’alternativa de traçat prevista en 
el “Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la 
línia orbital ferroviària” en el tram Vilanova-Vilafranca, passi per l’àmbit tot seguint el 
traçat de la Ronda Ibèrica i es prevegi en el seu bell mig una nova estació de viatgers. 
Cal dir que La línia Orbital Ferroviària és una de les principals actuacions en matèria 
ferroviària inclosa en el Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu 
2001-2010 de la regió metropolitana de Barcelona, i que la raó de ser de la LOF és 
trencar la configuració radial de les infraestructures de la regió metropolitana i 
contribuir a la vertebració del territori. 
 
La nova línia tindrà 33 estacions entre Vilanova i la Geltrú i Mataró i servirà 
directament una població de més de 870.000 habitants. Es preveu que la utilitzin uns 
20 milions de viatgers a l’any. 
 
IFERCAT ha elaborat el traçat i perfils previstos en el tram que travessa el sector de 
l’Eixample Nord, de manera que són perfectament compatibles amb els objectius i 
proposta de creixement previst a l’Eixample Nord. 
 
La proposta de Pla reserva sòl per l’establiment de la línia Orbital Ferroviària i per la 
localització d’una estació que serà intermodal, adjacent a la Ronda Ibèrica en el punt 
de l’ordenació amb major potencial de nova centralitat. 
 
 
2.2.3 Hidrologia 
 
Hidrologia superficial 
 
L’Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú correspon a la conca hidrogràfica del Garraf-
Foix. Per l’àmbit hi transcorren quatre Torrents de nord a sud, tots ells amb caràcter 
intermitent. Són, d’est a oest, el Torrent d’en Frederic, el Torrent d’en Parellada, el 
Torrent de la Pastera i el Torrent de Sant Joan. Els tres primers estan ubicats a la 
meitat est, mentre que el quart se situa a l’extrem sud-oest. 
 
El torrent de la Pastera i el d’en Parellada conflueixen a la part inferior de l’àmbit i, a 
causa de l’erosió, tots dos transcorren notablement encaixats en alguns trams, amb 
marges que assoleixen fins a més de 4 m d’alçada. En canvi, el torrent de Sant Joan 
presenta una llera molt poc definida. El curs actual del Torrent d’en Frederic, 
recentment ha estat desplaçat fins al límit est de l’àmbit de la proposta de modificació. 
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Els torrents es caracteritzen per un règim mediterrani, amb cabals irregulars fortament 
influenciats per les precipitacions i amb una època d’absència parcial o total d’aigua 
durant l’estació seca. 
 
 
Hidrologia subterrània / hidrogeologia 
 
L’àmbit territorial correspon a la massa d’aigua subterrània del Garraf. S’hi troben 
alguns aprofitaments de l’aigua subterrània vinculats a les explotacions agrícoles, així 
com basses, sèquies i canalitzacions de reg. 
El document IMPRESS que analitza el conjunt de pressions i impactes que sofreixen 
les masses d’aigua i els cursos fluvials i determina la situació de risc d’incompliment 
dels paràmetres de la Directiva marc de l’Aigua, no contempla cap massa d’aigua 
superficial dins l’àmbit d’estudi. 
Les aigües subterrànies de l’àmbit no es troben en zona d’aqüífers vulnerables per 
contaminació de nitrats segons els Decrets 283/1998, de 21 d’octubre, i 476/2004, de 
28 de desembre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Aquestes aigües tampoc es 
troben dins la zona d’aqüífers protegits. 
 
Les zones de recàrrega se situen al nord, on la recàrrega de l’aqüífer es produeix per 
infiltració directa sobre els seus afloraments. En els materials Miocens costaners la 
recàrrega es realitza fonamentalment per infiltració de l’aigua de pluja i pel flux que 
aporta la descàrrega del Cretàcic del Gaià, de l’aqüífer prelitoral sud i del massís del 
Garraf en la seva zona més oriental. 
 
 
 
2.2.4 Usos del sòl, ocupacions i patrimoni cultural 
 
Usos del sòl i ocupacions 
 
El sector presenta un mosaic d’usos del sòl dispars amb una clara estructura 
periurbana. La pressió i dinàmica urbanística a la que està sotmès ha generat un 
territori fragmentat i desordenat que ha anat cobrint les diferents necessitats del 
municipi. D’aquesta manera, l’àmbit que inicialment presentava un ús majoritàriament 
agrícola, actualment sols una tercera part de la superfície es destina a aquest ús, amb 
un domini dels conreus herbacis i d’horta i una presència reduïda de vinya i conreus 
llenyosos. Tanmateix, també una tercera part de la superfície total conforma un 
sistema d’espais marginals i en desús que es poden classificar dins les categories de 
conreus abandonats, sòls erms i matollars. El territori també acull diverses 
instal·lacions agropecuàries (principalment hivernacles i granges amb la seva parcel·la 
associada) que ocupen aproximadament un 10% de la superfície total i de les quals no 
totes són operatives. Entre els nous usos dels espais agrícoles cal destacar l’extensió 
de les zones relacionades amb la hípica. El territori no presenta cap àrea forestal. Pel 
que fa al sòl pròpiament urbà, cal diferenciar els usos residencials dels relatius a zones 
industrials. L’espai ha absorbit creixements residencials desordenats, parcel·les de 
mides irregulars concentrades als marges dels torrents de la Pastera i d’en Parellada 
que ocupen un 11% de la superfície total. Es tracta majoritàriament d’habitatges 
unifamiliars aïllats amb una superfície important destinada a jardí i/o horts i amb 
accessos i serveis deficitaris. Molts d’aquests habitatges recorden a antigues 
barraques d’autoconstrucció de les hortes que s’han reformat al llarg del temps. Les 
activitats industrials ocupen el 7% del territori i es disposen generalment al costat de 
les principals vies de l’àmbit, donant cabuda a diversos tipus d’instal·lacions com 
magatzems, oficines i tallers. A més a més, l’àmbit també acull una edificació lligada al 
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manteniment i la neteja dels parcs i jardins del municipi, en mans d’una empresa 
concessionària. 
 
Patrimoni cultural 
 
Són diversos els elements, com la xarxa de camins i senders, les estructures de pedra 
en sec i diverses edificacions, que són interessants principalment com a testimonis 
d’una cultura agrària actualment en recés, així com per la utilitat actual i potencial 
d’usos que encara presenten. 

 
Bens del patrimoni arquitectònic i arqueològic 
No es localitza dins l’àmbit cap Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) ni cap bé 
declarat Bé Cultural d’Interès Local segons la consulta realitzada a l’Inventari de 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Dins l’àmbit s’hi troben cinc elements que formen part del Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni Històric-Artístic i natural de Vilanova i la Geltrú (1985). Tres d’ells són Béns 
protegits pel catàleg mentre que els altres dos tan sols s’hi troben inventariats (vegeu 
Plànol 16). 
 
Béns del catàleg, als quals s’aplica un grau de protecció: 
 

- “Torre d’en Garrell” (Codi A-114), situada al creuament del Camí dels Esbarjos 
amb el Torrent de la Pastera. 

- “Els Esbarjos” (Codi A-119), situat entre el Camí dels Esbarjos i el Camí del 
Mas del Xicarró. 

- “Xalet d’en Panxo Ferrer” (Codi A-134), xalet central del complex de l’hípica. 
Aquesta Modificació Puntual del PGO de Vilanova no implica cap alteració dels bens a 
protegir que determina el planejament vigent. 
 
Elements de l’inventari, als quals no s’aplica cap tipus de protecció física: 
 

- “Sínia Alzina” (Codi I-42), situada a l’oest del Camí dels Escalons. 
- “Mas Xicarró de Baix” (I-43), situat a l’oest del creuament del Camí de Mas 

Xicarró amb el Camí del Mas de l’Artís. 
 
Molt a prop de l’àmbit trobem el conjunt de l’església de Sant Josep i l’Hospital de Sant 
Antoni Abat (antic Convent dels Carmelites), situat de forma contigua a l’extrem sud-
est de l’àmbit. 
 
Dins l’àmbit no apareixen elements catalogats de Protecció Arqueològica segons la 
consulta realitzada a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Camins ramaders, senders, camins i vies catalogades 
La xarxa de camins del sector és extensa i manté continuïtats Nord-Sud tant amb 
l’àmbit urbà com amb l’àmbit situat al Nord de la carretera C-31 que delimita el sector. 
En destaquen les estructures que mantenen alguns trams (marges de pedra seca 
presents als laterals, empedrat del tram sud del camí dels Escalons). 
 
Segons es desprèn del mapa elaborat pel DMAH, els camins ramaders del municipi de 
Vilanova i la Geltrú es troben pendents de catalogació. 
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Camí amb mur de pedra entorn el torrent de la Pastera 

 
Cal destacar l’existència de dos senders senyalitzats travessant l’àmbit, inclusos 
també en diversos itineraris turístics. 
 

- El sender de llarg recorregut GR-92 transcorre paral·lel al marge oest del 
Torrent de la Pastera, travessant el sector de Nord a Sud. El GR-92 també 
anomenat “sender del mediterrani” perquè recorre el total de la costa catalana 
des de Portbou fins a Amposta accedeix a Vilanova des de les costes de Sitges 
i és passat el nucli urbà que abandona el seu traçat paral·lel a la línia de mar 
per dirigir-se cap a l’interior entrant a l’Alt Penedès en direcció el Pantà de Foix. 

 
- El sender de Petit Recorregut PR-C 143-1, que segueix el Camí dels Escalons, 

travessant també el sector de Nord a Sud. 
 

 
 Més enllà d’aquests itineraris, cal destacar l’existència de diversos camins que 
mantenen encara la toponímia històrica: 
 
- Camí de la Masia Xicarró 
- Camí dels Escalons 
- Camí de la Bassa del Creixell 
- Camí dels Escalons 
- Camí del Piulart 
- Camí del Mas de l’Artis 
- Camí del Mas del Xicarró 
- Camí del Mas Puig 
- Camí Ral 
- Carrer de Miquel Guansé 
 
No es troben dins l’àmbit camins que formin part de la xarxa de Vies Verdes del 
Programa de Vies Verdes ni camins naturals en el marc del Programa de Caminos 
Naturales, ambdós a càrrec del Ministeri de Medi Ambient. 
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Itineraris i rieres a l’àmbit de l’Eixample Nord 

 
 
2.2.5 Llicències d’usos provisionals  
 
Els darrers anys s’han atorgat a l’interior de l’àmbit diverses llicències per activitats, 
amb caràcter provisional. El caràcter efímer d’aquestes autoritzacions i la seva 
naturalesa, en cap cas incideixen en el desenvolupament futur de l’Eixample Nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relació de llicències provisionals atorgades a l’àmbit de l’Eixample Nord: 
 

OBRES 
 

Exp Data Sol·licitant Descripció 
 
1475/2008 

 
13/10/2010 

 
CESPA, SA 

 
Adequació de vestuaris, oficines i fer rampa 
d’accés a l’oficina i al magatzem, al camí 
dels Escalons 

 
818/2012 

 
30/10/2012 

 
DESTIL·LERIES MG 

 
Fer reparació estructural a la nau 
d’embotellament de les destil·leries 

 
657/1995 

 
28/7/1995 

 
CELLER VITICULTORS 

 
Construir sala de reunions 

 
ACTIVITATS 

 

Exp Data Sol·licitant Descripció 
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10/1999 

 
1/6/2009 

 
CELLER VITICULTORS 

 
Elaboració i emmagatzematge de vins 

 
389/2008 

 
29/9/2010 

 
CESPA, SA 

 
Oficines i magatzem d’empresa de neteja 

 
354/1995 

 
12/7/1996 

 
NABRISA DISTRIB. 

 
Venda a l’engròs de begudes 

 
183/2001 

 
19/1/2004 

 
SAT GIRALT 

 
Fabricació de pinsos 

 
2.3 Situació respecte als planejaments jeràrquicament superiors 
 
El propi Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat l’abril de 2010, inclou 
l’àmbit dins el sistema d’assentaments del territori, preveu per l’Eixample Nord una 
nova centralitat i la qualifica com àrea d’extensió urbana d’interès territorial. El traçat 
de la LOF i les millores en la C-15 confirmen el rang principal del sector en el sistema 
territorial i, lògicament, en la pròpia ciutat. L’evolució de les necessitats d’ús d’aquest 
sòl es fonamenta en la transformació econòmica i territorial que ha sofert Vilanova des 
de la vigència del R.P.G.O.M. 2001.  
 
 
PLANEJAMENT VIGENT 
 
1. Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) 
 
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) és el document d’escala territorial 
de referència. Aprovat l’abril del 2010, orienta el desenvolupament de la regió 
metropolitana de Barcelona. 
 
En relació a l’àmbit de l’Eixample Nord, el PTMB estableix les següents pautes: 
 

 - Inclusió de l’àmbit dins el sistema d’assentaments. 
 - Vilanova i la Geltrú és àrea urbana de reforçament nodal metropolità. 
 - Es preveu per l’Eixample Nord una nova centralitat metropolitana i considera el sector 
 com àrea d’extensió urbana d’interès metropolità. 
 - La nova línia Orbital ferroviària (LOF) es preveu que es disposi en el sud del sector, 
 d’acord amb la traça de la Ronda Ibèrica. Així mateix, es considera l’establiment d’una 
 nova estació en el tram de la LOF continguda en l’Eixample Nord. 
 - Es preveuen millores en la C-15. 

 
 
2. Planejament urbanístic municipal 
 
El Planejament urbanístic vigent a Vilanova i la Geltrú és la Revisió del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament l’any 2001. Aquest 
document classifica el sector de l’Eixample Nord com a sòl urbanitzable d’ús 
residencial i servei. 
 
El desenvolupament es preveia el 1er. quadrienni. El 27 de desembre del 2005 la 
Comissió de Govern, al no haver-se desenvolupat en els terminis previstos, va aprovar 
el canvi de sistema d’actuació, de compensació a cooperació. 
Es tracta de la única zona de desenvolupament mixta del municipi (mixt d’usos 
residencials, industrial i terciaris). 
 
 
Fitxa del sector. NN.UU. de la revisió del PGOM de Vilanova i la Geltrú 

 
CONJUNT DEL SECTOR  
CONDICIONS DE GESTIÓ Sistema: compensació a partir de la redacció de l’Avanç per part de l’Ajuntament. Els drets 
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inicials dels propietaris seran iguals per a tot el sector i equivalents a la seva edificabilitat 
promig, que és de 0,6432 m²st/m²sòl, més un índex complementari de 0,0932 m²st/m²sòl 

SUPERFÍCIE  102,99 ha 
IDENTIF. 2.8 
CLAU 14a2/15c 
ÀMBIT  Entre Ronda Ibèrica i variant C-246, entre sector Llimonet i La Collada-Els Sis Camins 
OBJECTIUS 1. Ordenar un gran espai desenvolupat sense planificació. 

2. Dotar la ciutat d’un eixample que resitui el centre històric i d’una important àrea 
de desenvolupament terciari i de serveis. 

3. Requalificar Entretorrents com a parc urbà d’enllaç centre / Masia Cabanyes 
4. Fixar les condicions viàries ciutat-territori travessant la variant C-246 
5. Preveure equipaments sanitari-assistencial prop de l’Hospital. 
6. Preservar en el possible elements preexistents d’interès (masies, murs de pedra 

seca, etc). 
7. Integrar en el possible el torrent de Sant Joan. 
8. Reservar sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i mínim 

200 llits. 
CESSIONS MÍNIMES PER A 
TOT EL SECTOR 

Vialitat 22% 
Espais lliures 17% 
Equipaments 6% 
1. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, inferiors a les 
previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació d’espais lliures i/o equipaments 
públics. 
2. Al plànol B hi figura la posició indicativa de les cessions.  

ÀREA RESIDENCIAL  
SUPERFÍCIE 48,01 ha 
CONDICIONS 
D’ORDENACIÓ I 
D’EDIFICACIÓ 

- Índex d’edificabilitat bruta 0,75 m²/m² 
- Índex d’edificabilitat bruta complementària 0,20 m²/m², amb destí a usos 5, 6, 

6b, 8 
- Densitat bruta màxima 75 hab./ha 
- Tipus d’ordenació alineació a vial preferent 
- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea terciària. 

CONDICIONS D’ÚS 
(art 40) 

- Ús predominant: 1 
- Usos compatibles : tots excepte 3, 7, 15C a F, 16, 19, 20, 21 
- Altres condicions d’ús : destinar un mínim de: 
10 hab/ha a HPO i/o HPT 
10 hab/ha de sup. útil ≤ 70 m² 
Aquests dos mínims poden ser acumulables  

ÀREA TERCIÀRIA I DE 
SERVEIS 

 

SUPERFÍCIE  54,98 ha 
CONDICIONS 
D’ORDENACIÓ I 
D’EDIFICACIÓ 

- Índex d’edificabilitat bruta 0,55 m²/m² 
- Tipus d’ordenació aïllada obligatori, excepte àrees edificades on pot admetre’s 

alineació a vial 
- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea residencial 

CONDICIONS D’ÚS (art. 40) - Ús predominant: 2, 6b, 7, 8 
- Usos compatibles: tots excepte 3, 15D, E, F, 19, 20, 21 
- Altres condicions d’ús 

 
 

3. Modificació puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit de l’Eixample Nord per a 
la concreció i qualificació del sòl d’equipament públic amb destí a ús sanitari-
assistencial 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 9 de febrer del 2011, va aprovar 
definitivament aquesta Modificació Puntual, per a la concreció i qualificació de sòl 
destinat a ús sanitari-assistencial. 
 
L’acord d’aprovació, complementàriament, estableix mesures preventives en relació a 
la Torre d’en Garrell, qualificada com Bé Cultural d’Interès Nacional. 
 
Aquest document modifica la fitxa del sector 2.8 que s’estableix de la següent manera: 
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Des del punt de vista funcional es poden identificar tres àmbits dintre del traçat de la 
Línia Orbital Ferroviària, el tronc principal, que enllaça Vilanova i la Geltrú amb Mataró 
i que constitueix el gruix del traçat (80 km de nou traçat i 48 per la infraestructura 
existent) i les reserves necessàries per a completar els enllaços entre l’actual línia de 
la costa i els extrems de la LOF. Aquestes reserves suposen de l’ordre de 9 Km a 
l’extrem de Mataró i 11 Km a l’extrem de Vilanova (incloent el ramal fins al Nord de 
Sitges). Entre Vilanova i Mataró s’han previst 39 estacions, 23 de les quals són noves. 
El temps de viatge previst entre els extrems de la línia és de dues hores (velocitat 
comercial de 60 Km/h). Així mateix, es defineixen reserves per a noves estacions al 
ramal de Sitges i a l’oest de Mataró. D’acord amb l’estudi de demanda (fercat, juliol 
2008), es preveuen 96.200 viatgers diaris en l’horitzó 2026, sent les estacions de 
Vilanova Centre i Granollers Centre les més utilitzades.  
 
L’objectiu d’aquest Pla Director és, doncs, garantir la disponibilitat del sòl per a la 
construcció de la Línia Orbital Ferroviària, a través de la concreció, delimitació i 
regulació de les reserves que siguin necessàries per a la seva funcionalitat. 
 
 

 
 
 
 
A l’àmbit d’aquesta modificació del PG, per raó de la seva posició estratègica a la 
Regió Metropolitana de Barcelona, a la comarca del Garraf i a la pròpia ciutat de 
Vilanova, s’ha previst el pas de la Línia Orbital Ferroviària i, en concret, una estació del 
tram Vilanova-Vilafranca. 
 
El Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la Reserva de sòl per a la 
Línia Orbital Ferroviària estableix una reserva per al sistema d’infraestructura 
ferroviària (SIF) amb l’eix de la Ronda Ibèrica i una reserva per l’afectació del sistema 
ferroviari (SAF) amb el mateix eix i lleugerament més àmplia. El Pla Director opta per 
un traçat soterrani per sota de la Ronda Ibèrica que permet l’accés a l’estació actual de 
Vilanova, evitant el pas per l’àmbit de Roquetes. El document (14-04-2010) concreta 
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les reserves de sòl necessàries per a la futura línia de tren. Aquesta reserva de sòl, 
que la Modificació Puntual del PGOU respecta íntegrament, facilitarà la implantació de 
la futura línia ferroviària, d’acord amb les consideracions rebudes al llarg del procés 
d’informació pública. 
  
 

 
Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva del sòl per a la Línia Orbital 
Ferroviària. Zones de reserva i línies d’afectació al sector Eixample Nord. 

 
 
2.4 Situació respecte a les infraestructures i serveis existents 
 
2.4.1 Infraestructures viàries 
 
El perímetre de l’Eixample Nord està delimitat per vialitat bàsica tant municipal com 
general: 
 

• A tot al llarg del límit nord, per la xarxa bàsica de carreteres: carretera C-31, 
amb enllaç a doble nivell en l’extrem NW. És una carretera de calçada única de 
dos carrils, amb previsió de futur desdoblament (dins tot el municipi de 
Vilanova, tots els passos superiors sobre aquesta carretera són compatibles 
amb aquest futur desdoblament). 

• A tot el llarg del límit sud, per la Ronda Ibèrica (xarxa bàsica de la Ciutat). És 
una avinguda de dues calçades centrals separades de dos carrils i una calçada 
lateral costat mar, de servei a les edificacions adjacents, amb tres rotondes de 
connexió amb l’EN actual i la Ciutat (Crta.Arboç, Abat Escarré, Miquel Guansé). 
Totalment urbanitzada  –també l’ample corresponent a l’Eixample Nord- des del 
límit de llevant fins a la Rotonda de l’Arboç. Entre aquesta i el C.Zamenhof, 
només hi ha parcialment urbanitzada la part externa a l’Eixample Nord. 

• Al límit de ponent per el Carrer Zamenhof, urbanitzat parcialment (la meitat 
externa a l’Eixample Nord) fins a l’alçada de l’Av. de Rocacrespa. 

• Al límit de Llevant, fins a l’alçada del carrer del Bages el Carrer de Masia d’en 
Frederic (també urbanitzat parcialment en la meitat externa a l’Eixample Nord), 
fins al qual arriba (transversalment) la gran avinguda dels Països Catalans, que 
l’enllaça amb la Ronda d’Europa (actualment la via d’enllaç principal de la 
Ciutat amb la xarxa bàsica de carreters  -  C·31 i C·15 - ). 

• A l’alçada del carrer del Bages el perímetre de l’Eixample Nord presenta un 
“queixal”, corresponent al polígon industrial Pirelli, delimitat per l’escaire format 
per el carrer del Bages i el carrer de masia Cabanyes, totalment urbanitzats. 
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        EIXAMPLE NORD.  XARXA VIÀRIA I DE CAMINS EXISTENT 
 
 
 
L’estructura viària interna i de camins existent és la següent: 
 
1. Carretera C-2115 (ctra. de l’Arboç), és una connexió bàsica de la ciutat amb la xarxa 
bàsica de carreteres  (C-31 i autovia C-32), si bé d’una certa precarietat (carretera de 
la xarxa bàsica local de calçada única de 6 m d’amplada, sense vorals). 
 
2. Carrer de Masia de Cabanyes, entre el carrer del Bages i la Ronda Ibèrica, 
pràcticament urbanitzat en tota la seva amplada. Aquest tram del carrer queda 
totalment dins l’àmbit de l’Eixample Nord. 
 
3. Camins: L’Eixample Nord disposa d’una àmplia xarxa de camins que funcionalment 
és  arborescent  i relliga el límit de mar (Rda.Ibèrica), amb el límit de muntanya (C-31), 
i dóna accés a totes les finques del Sector.  El tronc central està format per el carrer de 
Miquel Guansé (que connecta a una de les rotondes de la Ronda Ibèrica): disposa de 
les següents bifurcacions bàsiques: Camí dels Escalons (del qual es bifurca el camí 
del Piulart), el camí del Xicarró (que ve a ser la seva prolongació), el camí dels 
Esbarjos, i un conjunt de camins que donen accés a totes les indústries i parcel·les 
existents a la zona central de l’Eixample Nord.  
 
Pel marge dret del torrent de la Pastera hi ha el camí de Masia Cabanyes, que  parteix 
de la Ronda Ibèrica i connecta amb el territori sobre C31 a través de pas inferior. Des 
d’aquest camí es bifurca el camí d’Entre Torrents (amb pas de 3 m d’amplada sobre el 
torrent de la Pastera), que dona accés a la sub-parcel·lació de l’Entre Torrents. 
Aquesta xarxa de camins connecta amb el territori situat a nord de la C-31 per tres 
punts : Camí del Piulart/Torrent de Sant Joan, Camí dels Escalons, Camí de Masia 
Cabanyes/Xicarró (tots ells a través de pas inferior sota la C-31). 
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En total hi ha 7,55 km de camins públics, dels quals 2,08 km asfaltats (amb un ample 
mig de 3-4 m). Gran part dels camins estan delimitats per marges de pedra seca.  
 
D’altra banda dins els límits de l’Eixample Nord, adjacents a la Ronda Ibèrica, 
existeixen dues grans àrees asfaltades d’aparcament controlat, de 17.000m2 
(aparcament Jutjats) i 4.000 m2 (aparcament Hospital-Pastera). 
 
Connectivitat actual del Sector: En els seu estat actual la connectivitat del sector, 
amb la resta de la Ciutat i la xarxa bàsica de carreteres es pot considerar bona, per 
quant tal com s’ha dit està pràcticament envoltada de vials connectors de primer ordre.  
La principal limitació ve donada pel fet que la connexió d’una part molt notable de 
l’Eixample Nord (part central) amb la xarxa viària es realitza pràcticament per un únic 
eix ( Carrer de Miquel Guansé, amb intersecció tipus rotonda amb la Ronda Ibèrica ). 
També cal tenir en compte que a través d’aquesta connexió també s’articulen amb la 
xarxa viària de la Ciutat sectors periurbans important situats per sobre de la C·31 
(Xicarró, parcel·lació del Camí dels Escalons). 
 
 
2.4.2 Infraestructures hidràuliques i de clavegueram 
 
L’Eixample Nord està creuat de mar a muntanya per 5 cursos d’aigua (torrents), que 
de ponent a llevant són: 
 
• Torrent de Sant Joan, amb llera poc encaixada i tres ponts (Carretera C-31, ctra. 

De l’Arboç i Ronda Ibèrica). A partir de la Ronda Ibèrica el torrent passa a 
encaixar-se en el terreny, ja que en aquest punt presenta un salt d’uns 3 m. 

• Torrent de Mas d’En Puig, torrentera que a la part baixa de l’Eixample Nord queda 
absorbit per la xarxa de camins (camí dels Escalons) i un cop arribat a la Ronda 
Ibèrica, només té continuïtat superficialment per la xarxa viària de la ciutat (si bé 
existeix una petita reixa, que connecta al clavegueram just abans de la Rda. 
Ibèrica). Només disposa d’una pas, el de la C-31 (tub corrugat de 2,5 m de 
diàmetre). 

• Torrent de la Pastera, que presenta una llera molt encaixada ( 3-5 m de fondària). 
Amb actualment 3 ponts: C-31, camí de l’Entre Torrents i pas sota la Ronda 
Ibèrica. A partir del Raval de la Pastera (carrer Premses), el torrent passa a ser 
cobert, fins quasi a la seva desembocadura. 

• Torrent d’en Parellada, afluent de l’anterior (amb l’aiguabarreig dins l’EN), també 
encaixat en el terreny, només amb un pont (C-31) 

• Torrent d’en Frederic: Actualment el torrent d’en Frederic està canalitzat des de la 
C-31 fins ala Rambla dels Paísos Catalans, on és interceptat per la canalització 
executada del transvasament del T.de la Pastera. Aigua avall, dins els límits de 
l’Eixample Nord, existeix la llera abandonada del torrent, a cel obert, per sobre la 
Ronda Ibèrica; a partir d’aquesta, la llera està canalitzada amb un calaix de 2x2 
fins al torrent de la Pastera, per sots la calçada del c. Masia Frederic, formant part 
de la xarxa de clavegueram urbana (pluvials). 

• També és d’interès indicar que en el límit de ponent, l’avinguda de Rocacrespa i el 
carrer de Zamenhof, representen un important eix de drenatge (de gran part dels 
Sis Camins (La Turbina i Fondo del Fraig), que té canalització pròpia no totalment 
suficient (col·lector de pluvials de 1,5m de diàmetre), podent-se produir 
desbordament per la  pròpia calçada dels carrers. 
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• Cal indicar així mateix com a element molt important del drenatge general de la 
zona i especialment  de la pròpia ciutat, la infraestructura del transvasament del 
torrent de la Pastera al de Santa Magdalena, parcialment desenvolupada; aquesta 
infraestructura ha de resoldre les mancances de l’eix Pastera. Actualment hi ha 
realitzat el canal  de transvasament entre el carrer de Masia de Frederic (al límit de 
l’Eixample Nord) i el Torrent receptor de Santa Magdalena, i manca executar els 
treballs de condicionament de la llera receptora i els corresponents a l’àmbit de 
l’Eixample Nord.  

 
La resta de xarxa de drenatge de l’Eixample Nord coincideix amb part dels propis 
camins interiors (Camí dels Escalons, Camí de Miquel Guansé, ...). 
 
D’altra banda en el perímetre de l’Eixample Nord hi ha les següents canalitzacions de 
clavegueram d’aigües pluvials: 
 

• Interceptor del camí dels Escalons:  El pas inferior del Camí dels escalons sota 
la C-31 intercepta totes les aigües d’escorriment provinents de territori situat 
per sobre de la carretera i d’aquesta mateixa, sense possibilitat de continuïtat 
aigua avall. Existeix en aquest punt un col·lector interceptor pel marge de mar 
de la C-31, que recull aquestes aigües i les aboca al torrent de Sant Joan. 

• Per la calçada muntanya de la Ronda Ibèrica entre el torrent de Sant Joan i el 
torrent de la Pastera, existeix  un col·lector interceptor transversal (només 
d’aigües pluvials), que aboca les aigües de pluja de la Ronda part al torrent de 
Sant Joan, part al torrent de la Pastera. 

 
Xarxa d’aigües residuals: 
 
Tot el viari del casc urbà adjacent a la Ronda Ibèrica (així com part del lateral mar de 
la pròpia Ronda) té la pròpia xarxa de clavegueram (unitària), adequada per la conca 
urbana i no preparada per absorbir adequadament els cabals de pluvials originats 
per sobre la Ronda. 
 
A part de la xarxa de clavegueram unitària perimetral esmentada (Zamenhof, Ronda 
Ibèrica i viari urbà adjacent), dins l’àmbit de l’Eixample Nord només existeixen els 
següents col·lectors d’aigües negres: 
 

• Col·lector unitari del Sector Pirelli, a tot el llarg del carrer de Masia Cabanyes, 
fins a la intersecció amb la Ronda Ibèrica. En aquest punt existeix un 
sobreeixidor d’aigües pluvials al Torrent, seguint el col·lector d’aigües residuals 
per dins la llera del Torrent de la Pastera fins a l’entrada de la llera coberta 
(carrer Premses), on s’entrega a la llera. 

• Col·lector del Carrer de Sant Magí (que des del carrer de Sant Magí passa a la 
llera del Torrent de la Pastera, confluint uns metres més avall (a l’alçada de 
l’inici de la cobertura del torrent) amb el col·lector del Sector Pirelli. 

• Així mateix a tot el llarg del Camí dels Escalons hi ha l’emissari d’aigües 
residuals del  Càmping Vilanova Park (col·lector privat), que s’entrega a la 
xarxa pública de clavegueram al costat mar de la Ronda  Ibèrica (Jutjats)  
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Punts de connectivitat principals del Sector : 
 

• Pel que fa a les aigües pluvials, els punts de desguàs bàsics del Sector són la 
llera dels torrents de la Pastera i de Sant Joan, essent totes les altres “sortides” 
(col·lectors urbans) inadequades per no tenir la canalització  existent capacitat 
suficient per absorbir els cabals originats per sobre la Ronda Ibèrica. 

• Pel que fa a les aigües residuals, la connexió és més bona: 
- L’eix Pastera és un eix de drenatge unitari bàsic, a través del qual es 

vehicula gran part de les aigües brutes de la ciutat. 
- En la zona de ponent, els col·lectors unitaris dels carres descendents Abat 

Escarré i Zamenhof són els eixos bàsics de drenatge d’aigües residuals. 
 
 
2.4.3 Infraestructures de la xarxa d’aigua potable 
 
Actualment dins del Sector de l’Eixample Nord no existeix xarxa d’abastament d’aigua, 
realitzant-se els subministrament d’aigua a les edificacions existents a partir de  pous 
propis o comunitaris, excepció feta d’alguna comptada escomesa des de la xarxa 
municipal a edificacions de l’EN situades a la vora dels carrers urbans perimetrals 
(c./Masia Cabanyes i carretera de l’Arboç). 
 
De forma quasi perimetral a tot l’Eixample discorre l’artèria de distribució principal 
de Vilanova (ø600), que uneix els dos dipòsits principals de la ciutat, el 
Dip.Mpal.núm1 (Sis Camins) i el D.M.núm3 (Venca). 
La canonada passa pel carrer de Masia Frederic (des de la C-31 fins a c/Pallars, on es 
desvia cap a la Plaça Moxiganga, per des d’allà seguir la Ronda Ibèrica fins a la 
Rotonda de la Ctra. de l’Arboç. A partir d’aquí la canonada segueix pel marge de 
ponent de la carretera fins al Dipòsit dels Sis Camins. 
 
Aquesta canonada és l’artèria bàsica de subministrament de la Ciutat i d’ella deriven 
els diferents ramals de la Ciutat. 
 
En la Ronda Ibèrica, la pressió de la canonada és d’unes 6 Atm. Tots els Ramals que 
deriven cap a la ciutat, disposen d’un reductor de pressió. La Ronda Ibèrica per tant ve 
a ser el límit del pis superior de pressió (pressió directa des de dipòsit), en el qual 
queda englobat la quasi totalitat de l’Eixample Nord, exceptuat el triangle del Sector 1 
situat per dessota la Ronda Ibèrica (Rda Ibèrica/Raval Pastera/C.Masia Frederic). 
Les derivacions bàsiques a la Citutat són: Plaça de la Moxiganga ( canonada ø400 a 
Zona Industrial de llevant; ø 200 a Nucli Antic), Raval Pastera (ø450 a Nucli Antic),  
Miquel Guansé (ø400 a Eixample Gumà) i Pallissa (ø600 a Vilanova Ponent: Aiguacuit, 
Aiguaest, Molí de Vent, Ribes Roges, ...). 
 
 
 
2.4.4 Infraestructures elèctriques d’AT, MT i bt: 
 
Dins l’Eixample Nord existeix la Subestació Elèctrica de Vilanova i la Geltrú de 
Endesa,  alimentada per una doble línia de 110 kV. Aquesta subestació està al límit de 
la seva capacitat i no se li poden assignar noves àrees de subministrament, a no ser 
que es segreguin sectors servits actualment des d’aquí cap a altres subestacions de 
l’entorn (St.Pere de Ribes,  ...).  
La Subestació està situada en la zona central de l’EN, prop del carrer de Miquel 
Guansé, separada uns 200 m de la Rda. Ibèrica; la línia d’alimentació d’AT, dins l’EN 
discorre paral·lelament al torrent de Mas d’en Puig, i connecta a la Subestació del 
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Rourell de 400-110kV de Red Elèctrica Española (situada prop de la intersecció de les 
carreteres C·15 i C·32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
  
EIXAMPLE NORD.  INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES EXISTENTS 

 
 
 
De la Subestació deriven un nombre important de línies de MT (15 de 25kV i 5 de 11 
kV), que subministren electricitat a gran part de municipi de Vilanova i la Geltrú i també 
a poblacions veïnes (Cubelles, Canyelles, St. Pere de Ribes i Sitges). 
La major part, 14, són aèries, la resta soterrades. En el plànol s’indiquen  totes elles. 
En total queden situades dins l’Eixample Nord 7,15 km de línies elèctriques de MT : 
 

- Línies aèries (6,35 km): 3,28 km de línia simple d’un sol circuit, 2,65 km de línia 
doble, i 0,42 de línia quàdruple 

- Línies soterrades (0,80 km): 0,20 km de 6 circuits, 0,22 km de 5 circuits i 0,38 
km de3 circuits 

 
Dins l’àmbit hi ha un total de 11 punts de transformació:  

6 E.T. aèries, 1 E.T. soterrada i 5 PT (pals tranformadors) 
 
 
 
Xarxa elèctrica de bt: Des de les E.T. situades dins l’E.N. es realitza el 
subministrament elèctric a gran part dels edificis existents amb activitat industrial i 
agrícola i també als residencials, la quasi totalitat de forma aèria. 
La longitud de línia elèctrica de bt (sense comptar els trams d’escomesa a 
subministrament) és de 6,55 km, la quasi totalitat aèria. 
La xarxa de Mt i de bt dels vials perimetrals urbans és tota soterrada. 
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2.4.5 Infraestructures d’Enllumenat Públic: 
 
El Sector disposa d’Enllumenat públic regular en bones condicions en tots els vials 
perimetrals (Ronda Ibèrica, c/Zamenhof, c/Bages, c/Masia Frederic, c/Masia 
Cabanyes). 
No en disposa  la ctra. de l’Arboç en tot el tram de l’Eixample Nord. Els camins 
interiors tampoc disposen d’E.P, excepció feta del primer tram del Camí de Miquel 
Guansé i d’un petit tram del camí del Esbarjos. 
 
 
2.4.6 Infraestructures de distribució de gas:  
 
En el Sector hi ha l’ ERM Vilanova i la Geltrú (Estació de Regulació i Mesura de gas) 
de la xarxa bàsica  de transport i distribució d’Enagas; aquesta subestació està situada 
al costat de la Ronda Ibèrica, entre la Rotonda de la ctra. De l’Arboç i el T. de Sant 
Joan. 
La subestació està connectada a la canonada de transport d’Enagas que arriba des de 
nucli de Vilanova pel camí antic de Cubelles (parc de la Torre d’Enveja) i segueix per 
la Ronda Ibèrica cap a Cubelles.  
Gas Natural Distribució SDG és l’empresa distribuïdora de gas natural de la zona i és 
l’únic titular interconnectat en aquesta ERM. D’aquesta ERM deriven dues 
conduccions en alta de Gas Natural SDG que es dirigeixen cap al nucli de la Ciutat a 
través del camí antic de Cubelles (Parc de la torre d’Enveja). D’aquestes línies, a partir 
diferents Estacions Reductores, es deriva la xarxa de distribució en MP i en BP de  la 
ciutat. 
D’altra banda també existeix un tercer ramal en alta de GasNatSDG, que recorre tota 
la Ronda Ibèrica, per la vorera costat muntanya, des de l’EMR fins a la zona Industrial 
de Roquetes, situada al voltant de la Ronda d’Europa. 
 
A part d’aquestes, dins l’Eixample Nord hi ha les següents conduccions de distribució 
de gas: 

- Canonada en alta (Sector la Plana), que travessa tot l’eixample Nord pel camí 
dels Escalons, creuant la C·31 pel pas inferior. 

- Canonada de subministrament d’un petit sector central de l’Eixample Nord 
(instal·lacions Gin Giró i altres activitats properes),  que també discorre pel 
primer tram del camí dels Escalons, bifurcant-se al camí dels Esbarjos.  

- No hi ha altres instal·lacions de gas dins del l’Eixample Nord. Fora de 
l’Eixample Nord, en la vialitat perimetral (Zamenhof, Ronda Ibèrica, Masia 
Frederic i carrers adjacents, hi ha la xarxa de distribució del nucli urbà 
consolidat. 

 
 
 
2.4.7 Infraestructures de telecomunicacions:  
 
Dins l’Eixample Nord hi ha una bastant extensa xarxa de telefonia de CTNE, únic 
operador de la Ciutat. Tota la xarxa de l’Eixample Nord és aèria, i dóna servei a un 
nombre important d’instal·lacions i edificacions, industrials, agrícoles i residencials. 
Part d’aquestes línies  van més enllà de l’Eixample Nord i donen servei als nuclis 
industrials i periurbans situats per sobre de la C·31, de les quals les principals són: 

• Línia de la carretera de l’Arboç 
• Línia del Camí de la Masia del Xicarró. 
• Línia del Sector Pirelli 

En total hi ha uns 5,85km de línies de telefonia. 
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En al vialitat perimetral (Zamenhof, Ronda Ibèrica, Masia Frederic i carrers adjacents) 
la xarxa  de distribució del nucli urbà consolidat és majoritàriament soterrada. 
 
 
 
 
2.5 Estructura de la propietat del sòl 
 
En un sector tan ampli i adjacent a la ciutat consolidada correspon, lògicament, una 
propietat del sòl diversificada i complexa. Distingim 3 classes de propietaris: petits 
propietaris, situats sobretot en les diverses urbanitzacions marginals, amb parcel·les 
gairebé sempre per sota dels 350 m², propietaris de parcel·les intermèdies en l’interval 
350-3000 m² i grans propietaris amb parcel·les superiors a 3000 m² 
 
El nombre total de parcel·les del sector amb referència cadastral perfectament 
identificada és de 383 
 
Nombre de parcel·les fins a 350 m² 173 parcel·les 
Nombre de parcel·les de 350 a 3000 m² 132  parcel·les 
Nombre de parcel·les > 3000 m² 78  parcel·les 
 
Nombre de parcel·les total 

 
383 parcel·les 

 
L’estructura de la propietat del sòl es reflecteix en el següent quadre i en el plànol 3.2, 
així com en la informació registral que s’adjunta com annex. 
 
En compliment de la legislació vigent, les dades obtingudes en el Registre de la 
Propietat ens han permès identificar 34 propietaris que han adquirit la propietat en els 
darrers 5 anys. El quadre que segueix assenyala, en color, aquesta nova propietat, 
amb indicació de la data d’inscripció registral.  
 
 
 

       PROPIETAT DEL SÒL 
       REFERÈNCIES CADASTRALS I SUPERFICIES PARCEL·LES 

REF. CADASTRAL TITULAR 
SUP. 

CADASTRE 
INSCRIPCIÓ 
REGISTRAL 

        
08308A0 SOCIEDAD DE GESTIÓN  DE ACTIVOS PROCEDENTES DE 

A86602158 
4.810 19/09/2013 

08308A007000010000ZX RED ELECTRICA DE ESPANA, SAU + 1 6.341 28/05/2014 

08308A005000400000ZT RED ELECTRICA DE ESPANA, SAU + 1 6.082 28/05/2014 

08308A005000020000ZQ RED ELECTRICA DE ESPANA, SAU + 1 41.465 28/05/2014 

1648801 DESCONEGUT *** --- 

1649201 DESCONEGUT 10.162 --- 

1649503 DESCONEGUT 1.479 --- 

1750801 PALACIOS SIERRA,PEDRO 7.755 --- 
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2 TALLER MECÀNIC.SABATTERIES 3.264 --- 
3 RAVENTOS ALEMANY,M CARMEN 90 --- 
4 VEGA DE LA VIRTUS,AURORA PILAR 112 --- 

1751601 PEDRO ALBA E HIJOS, SL 20.677 --- 

1847701 CARMONA PARRAGA, SALVADOR 11.323 --- 

1848601 ALSINA SOLER,M. LLUÏSA 10.776 --- 
2 DESCONEGUT 4.272 --- 
3 RAVENTOS ALEMANY,M. CARMEN 8.941 --- 
4 BURGUET ALSINA,SALVADOR 1.366 --- 
5 BURGUET ALSINA,SALVADOR 3.216 --- 
6 BURGUET ALSINA,SALVADOR 3.399 --- 
7 BURGUET ALSINA,SALVADOR 7.332 --- 
8 BURGUET ALSINA,SALVADOR 1.177 --- 
9 DESCONEGUT 6.910 --- 

10 FERRER CASAÑAS,JAUME 228 --- 
11 CREMADES GARCIA, ANGEL 566 --- 
12 BURGUET VIÑALS,SALVADOR 5.652 --- 
13 LOPEZ PIQUER,ALBERTO 35 --- 
14 AGUILAR MASIP,ANTONIO 154 --- 
15 MATEO 25 --- 
16 NICOLAU CAPDET,JOSEFA 25 --- 
17 AES VARELA, BENIGNO 20 --- 
18 PELEGRI ALEGRET,SEBASTIAN 25 --- 
19 PELEGRI ALEGRET,SEBASTIAN 25 --- 
20 JARDINERIA SANT JOAN,SCP 280 --- 
21 PUJOL PAMIES,ROSA MARIA 16 --- 
22 PELEGRI ALEGRET,SEBASTIAN 25 --- 
23 PELEGRI ALEGRET,SEBASTIAN 25 --- 
24 MORTI,JORDI 35 --- 
25 ZOILO CASTRO, JUAN 42 --- 
26 GOMEZ ROSAMORA,MONTSERRAT 25 --- 
27 CARMONA PARRAGA,SALVADOR 25 --- 

1952501 PROMOCIONS VILANOVA,SA 3.895 --- 
2 PRYSMIAN SPAIN ,S 1.652 10/07/2013 
3 GASA ESCUDE,MIQUEL 19.346 25/03/1996 
4 SERVAT BALLESTER,JORDI MARIA 6.349 18/11/2002 
5 CASAS PUIG,M. NURIA 20.062 11/06/1999 
6 CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA 2.124 --- 

7 
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE 
A86602158 *** 19/09/2013 

8 GASA ESCUDE,MIQUEL 410 13/06/1989 
9 MESTRES PONS,FRANCISCO JAVIER 1.774 06/11/1999 

2148101 FUNDACIÓ CASA D'EMPARA 7.838 --- 
2 VILA ALBET, FRANCESC 6.028 --- 

2150201 ALBA I NOYA ASSOCIATS, SL 10.830 --- 
2 PEDRO ALBA E HIJOS, SL 8.114 --- 
3 PEDRO ALBA E HIJOS, SL 5.764 --- 
4 MIRO ROVIRA, JOSEP 7.912 22/07/2003 
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5 ESXAPIGRUP, SA 11.742 07/07/2001 
6 ORUS VILLANUEVA, MARCOS 1.810 --- 
7 REBEMAY SA 53.115 19/01/2009 
8 ORUS VILLANUEVA, MARCOS 4.965 --- 
9 BURGUET ALSINA, SALVADOR 9.253 --- 

10 VILA ALBET, FRANCESC 9.405 --- 
11 VILA CARBONELL, FRANCESC 2.273 10/01/2011 
12 PEDRO ALBA E HIJOS, SL 10.628 --- 
13 VILA CARBONELL, FRANCESC 15.549 10/01/2011 
14 BALLESTER GRASSOT DE, FELIX 6.854 11/11/2002 
15 PEDRO ALBA E HIJOS, SL 1.855 --- 
16 CELLER DE VITICULTORS S.A.T. CAT 22, RL 3.033 10/09/2004 
17 FUSTES VILANOVA S.L. consta com13 --- 

2253101 GIRALT GRAU, PEDRO 11.102 05/02/2013 
2 GIRALT GRAU, PEDRO 18.110 05/02/2013 
3 PEDRO ALBA E HIJOS, SL/ CESPA 4.921 --- 
4 PEDRO ALBA E HIJOS, SL/ CESPA 6.736 --- 
5 PEDRO ALBA E HIJOS, SL 13.825 30/12/1993 
6 PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS, S.L. 6.303 10/02/2006 
7 GIRALT GRAU, PEDRO 4.094 13/12/2012 

2254301 PROJECTES D'ESTRUCTURES I TOPOGRAF. 736 --- 
2 DESCONEGUT 768 --- 
3 ALSINA SOLER, JOSEP 456 29/12/1997 
4 ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL 30 --- 
5 MOBISA MOBLES CUINA 500 --- 
6 MOBISA MOBLES CUINA 504 --- 
7 PORTES INDUSTRIALS 405 --- 

2254801 ALSINA ARNAN, JOSE 320 --- 

2255101 BURGUET ALSINA, SALVADOR 29.675 --- 
2 ALSINA ARNAN, JOSE 15.461 --- 

2348301 DISYVEN, S.A. 6.640 --- 

2355601 DESÚS 14.942 --- 

2356301 ALSINA ARNAN, JOSE 4.903 --- 
2 ALSINA ARNAN, JOSE 2.262 --- 
3 ALSINA ARNAN, JOSE 2.717 --- 
4 ALSINA ARNAN, JOSE 349 --- 
5 ALSINA ARNAN, JOSE 1.626 --- 
6 ALSINA ARNAN, JOSE 2.014 --- 

2455301 DESCONEGUT 180 --- 
2 DESCONEGUT 150 --- 
3 DESCONEGUT 161 --- 
4 DESCONEGUT 341 --- 
5 LASO CANDIL, MANUEL 362 09/06/1994 
6 ARIAS PAREDES, FELIPE 199 24/05/1994 
7 DELGADO VELASCO, AMALIO 212 12/12/1978 
8 FERNANDEZ BENITO, FRANCISCO JAVIER 226 24/03/2007 
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9 RODRIGUEZ BLANCO, JUAN 226 --- 
10 RAFECAS VILA, AMADEO 481 10/01/2011 
11 HACHOUM, ABDELMAJID 904 05/09/2007 
12 FERNANDEZ SANTOS, EDUARDO 250 18/10/1975 
13 CABANILLAS MANSILLA, ISABEL 284 29/09/2008 
14 SERRANO DIAZ, AGUSTIN 195 21/10/1975 
15 DESCONEGUT 195 --- 
16 DESCONEGUT 255 --- 
17 DIAZ HONRUBIA, M LUCIA 147 26/05/2005 
18 DESCONEGUT 159 --- 
19 TALLER MECÀNIC NAF 568 --- 
20 NAZ MORO, MANUEL 227 19/06/1974 
21 NAZ MORO, MANUEL 244 16/11/1995 
22 ATUSE BENITO, FERNANDO JESUS 346 23/01/2006 
23 DESCONEGUT 587 --- 
24 BENADDI, RACHID 500 27/11/2006 
25 DESCONEGUT 755 --- 
26 DESCONEGUT 287 --- 
27 DESCONEGUT 512 --- 
28 ORTIZ VIDAL, LUISA 453 14/07/2001 
29 VIDAL PUIG, JOSE 427 19/06/1974 
30 CANO INASTRILLAS, JOSE ANTONIO 238 15/07/2013 
31 DESCONEGUT 1.182 --- 
32 DESCONEGUT 698 --- 
33 ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL 69 --- 

2456601 DESCONEGUT 223 --- 
2 DESCONEGUT 375 --- 
3 DESCONEGUT 565 --- 
4 SANCHEZ GIL, FRANCISCA 393 --- 
5 PELEGRI MOYA, JORGE ANTONIO 40 29/01/2003 
6 RAMÍREZ MENDOZA, ANDRÉS + 4 480 10/11/2015 
7 DESCONEGUT 328 --- 
8 BARJOLA PACHECO, JUAN FRANCISCO 598 31/07/2010 
9 DESCONEGUT 288 --- 

10 DESCONEGUT 480 --- 

2457601 PIÑOL JUNCOSA, ANTONIO 4.391 19/10/1994 
2 PRADELL FERRER, JORGE 10.613 21/01/1991 
3 DESCONEGUT no consta --- 
4 ROIG VENTOSA, JUAN 7.323 --- 

2458601 PIÑOL JUNCOSA, ANTONIO 596 19/10/1994 

2550301 RIEGOS Y FUERZAS DEL EBRO       2.174 24/03/2005 
2 RIEGOS Y FUERZAS DEL EBRO      1.171 24/03/2005 

3 
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE 
LA REESTRUCTURACION BANCARIA –SAREB A86602158 20.742 11/11/2014 

4 POLLES OLIVER, DOLORES 1.267 --- 
5 DURAN CARBONELL, MARGARITA 9.291 04/08/2008 

2552301 ARBIX CATALUNYA S.L. 11.611 --- 
2 SOLDATECNO, SL 2.590 04/01/2000 
3 BARNEDA ALEMANY, RAIMUNDO 2.637 19/11/1971 



  31 

4 OLIVELLA BERTRAN, JOSEP 15 --- 

2553501 ARBIX CATALUNYA, SL 5.715 31/10/2006 
2 BERTRAN ALBET, PILAR 4.691 31/10/2006 
3 DESTILERIAS MG, SA 16.318 --- 
4 CATALUNYA BANC, SA 15.060 13/05/2014 
5 SALA BRUNET,JOSEFINA 4.315 01/09/2000 
6 SANS ARTIGAS, JOSÉ 7.982 07/06/2010 
7 BARNEDA ALEMANY, RAIMUNDO 3.657 07/08/1986 
8 AMERET GRUP IMMOBILIARI, SL 19.565 --- 
9 ALBA FERRET, JORDI 11.771 12/01/1989 

10 DESCONEGUT 1.841 12/04/1983 
11 ALBA CARSI, LUIS 1.859 --- 

 
12 

SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE 
A86602158 

3.566 24/10/2013 

2555701 MARROQUIN BATET, ANA M. 1.200 --- 
2 MARC I CLAUDIA, SL 2.633 --- 
3 DESCONEGUT 930 --- 
4 AUTOMATISMOS  Y MECANIZADOS INDUSTRIALES,S.A.L. 910 --- 
5 DESCONEGUT 495 --- 
6 VITTORIA INTERCOMERCIAL,S.L. 1.350 --- 
7 CONSTRUCCIONS CORE 961 --- 

2556101 AGUILAR GOMEZ, ANTONIO 250 27/02/1980 
2 PELEGRI MOYA, JORGE ANTONIO 264 --- 
3 AGUILAR GOMEZ, ANTONIO 200 27/02/1980 
4 CARBAJO NAVARRO, JOSE MANUEL 189 12/11/1993 
5 FIGUEIRA MOREIRA, JOSE MANUEL 225 05/09/2007 
6 DESCONEGUT 175 --- 
7 DESCONEGUT 107 --- 
8 ALTADILL LLOP, MANUEL 190 06/07/1995 
9 HACHOUM, ABDELMAJID 485 17/10/2003 

10 CAVANILLAS MANSILLA, HERMENEGILDO 225 20/09/1978 
11 DESCONEGUT, INCLOSA A LA 12 no consta --- 
12 CAVANILLAS MANSILLA, HERMENEGILDO 233 23/07/1982 

2651401 DESCONEGUT 342 --- 
2 DESCONEGUT 311 --- 
3 MADERAS Y ALUMINIOS,S.A.L. 3.654 --- 
4 NABRISA DISTRIBUCIONES, S.L. 2.978 --- 

2654201 MERCE PAPIOL, M. CARMEN 950 28/07/2004 
2 ARANDA PASCUAL, DAMIANA 507 31/10/2002 
3 GALOFRE PLANAS, ANTONIO 1.127 02/03/2009 
4 MONGE BAILON, PASCUALA 160 06/09/1967 
4 SANCHEZ FUENTES, MARIA   06/09/1967 
5 MONGE BAILON, PASCUALA 210 02/01/2014 
6 BLASCO AGUILAR, RAMON 287 18/05/1993 
7 BALLESTER PUBILL, MERCEDES 231 02/06/1959 
8 LAMIEL PARRA, M. ANGELES 199 15/01/2000 
9 MARTINEZ FERREIRO, SEBASTIAN 345 09/04/2002 

10 BURCET JOSEPH, RAFAEL 550 08/07/2015 
11 PADILLA RUIZ, ALEJO 386 26/02/2004 
12 MUNUERA RUIZ, ANTONIA 207 21/10/1999 
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13 POVEDA ARNALDOS, FRANCISCA 233 01/01/1986 
14 DESCONEGUT 222 --- 
15 MONGE BAILON, PASCUALA 205 27/01/2003 
16 DESCONEGUT consta com 3 --- 

2654401 OLIVELLA GILABERT, EDUARDO 564 27/08/2009 
2 DE GAMEZ PARRA, PILAR 430 17/08/2011 
3 SANCHEZ GARCES, M. ISABEL 461 19/11/2005 
4 FERNANDEZ GUARDIA, GERARDO 704 05/10/2004 
5 DESCONEGUT 1.010 --- 

6 
SOCIEDAD DE GESTIÓN  DE ACTIVOS PROCEDENTES DE 
A86602158 472 19/09/2013 

7 
SOCIEDAD DE GESTIÓN  DE ACTIVOS PROCEDENTES DE 
A86602158 459 19/09/2013 

8 PARDO ARAN, JOSE LUIS 392 26/08/2000 
9 AMELA PENA, JOSE  524 17/03/2014 

10 DOMINGUEZ GONZALEZ, FELICITAS 311 21/04/2006 
11 HORRO BELLO, RAUL 1.500 21/11/2011 
12 PUJOL PAMIES, ROSA MARIA 780 14/03/2006 
13 SALAS TORRES, ANTONIA 324 28/12/2000 

2655101 GUADALAJARA FERNANDEZ, MIGUEL 2.390 09/02/2001 

2656801 FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO 300 16/04/1983 
2 MORILLAS ESPINO, JOSE 347 11/05/1985 
3 JIMENEZ SERRANO, JUAN 374 --- 
4 ROSO CLAVER, ANTONIO 416 15/02/1994 
5 PEREIRA RIVERO, ARGENTINA 329 22/12/1981 
6 LOPEZ ALIAGA, ELENA 333 13/03/2007 
7 SALVATIERRA TORRES, MANUEL 330 16/04/1983 
8 MORALES RODRIGUEZ, JOSÉ 287 09/07/2012 
9 PASTOR PONS, JOSE MARIA 330 21/06/2005 

10 PASTOR PONS, JOSE MARIA 317 25/01/2008 

2657401 LLOR HERNANDEZ, MONTSERRAT 332 01/08/1987 
2 TORT GUINOVART, ANTONIO 349 02/03/1998 
3 LOPEZ OSA DE LA SANCHEZ, BLANCA 504 17/09/2003 
4 DESCONEGUT 484 --- 
5 GALLEGO SORDE, JULIA 341 --- 
6 DESCONEGUT 265 --- 
7 LORENZO CAÑADILLA, ANTONIO 337 08/05/2006 
8 ARENAS PALOMARES, SANTIAGO 518 31/07/1981 
9 DESCONEGUT 540 --- 

10 RAMIREZ SANCHEZ, FERNANDO 465 27/05/1998 
11 GOMEZ ORTEGA, FRANCISCA 677 24/02/2016 
12 BERNAL VIDAL, SEVERIANO 886 21/11/1972 
13 MARTINEZ ORTEGA, ANTONIO + 3 1.111 29/06/1983 
14 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO 798 08/11/1993 
15 ALBAREDA LANGARÓN, NEUS 

 
258 22/01/2016 

2657801 UTIEL GARCIA, URBANA 149 24/12/2009 
2 DESCONEGUT 204 --- 
3 DESCONEGUT 405 --- 
4 ANTONIO GARCIA, MELITON 330 --- 
5 ANTONIO GARCIA, MELITON 225 01/04/2006 



  33 

6 ROCA PEREZ, JESUS 217 28/12/2000 
7 GIMENEZ MARTINEZ, AGUSTIN 420 22/12/1982 
8 ALCARAZ RAMIREZ, JOSE 200 10/12/1962 
9 MASIP SERO, CINTA 436 23/02/1990 

10 PEREZ BALANZA, ISIDORO 174 31/07/1989 
11 CANO MERIN, ANTONIO 175 07/10/1986 
12 CANO MERIN, JUAN JOSE 385 11/10/1979 
13 DESCONEGUT 339 --- 
14 PASTO FORNOS, FRANCISCO 392 --- 
15 PASTO FORNOS, FRANCISCO 224 06/04/1973 
16 AREVALO RUIZ, MANUEL 271 16/09/1997 
17 MENDEZ ALCALDE, ANA MARIA 438 06/10/2008 
18 DESCONEGUT 775 --- 
19 DESCONEGUT 228 --- 
20 LLOR HERNANDEZ, MONTSERRAT 161 31/03/1976 
21 DESCONEGUT 172 --- 
22 DESCONEGUT 150 --- 
23 DESCONEGUT 282 --- 
24 DESCONEGUT 590 --- 
25 ARENAS ACEITUNO, MIGUEL 280 26/01/1977 
26 CAMACHO ARENAS, CARMEN 280 04/06/2007 

2750712 GALCERAN MARGENAT, ROSA cadast.2550305 23/03/2007 

2751201 TRILLA PALAU, JOSEP/MAYNE TRILLA,MONTSERRAT 2.000 --- 

2757401 DESCONEGUT 182 --- 
2 DESCONEGUT 151 --- 
3 GONZALEZ MARTINEZ, MARIA 332 --- 
4 DESCONEGUT 308 --- 
5 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO 262 12/09/1972 
6 ESTEVAN TOMAS, JOAQUIN 230 --- 
7 DESCONEGUT 348 --- 
8 DESCONEGUT 119 --- 
9 PEREZ GUTIERREZ, ROSALIA 128 10/04/2004 

10 DESCONEGUT 137 --- 
11 DESCONEGUT 280 --- 
12 DESCONEGUT 273 --- 
13 MURILLO RODRIGUEZ, JOSE 445 27/05/1980 

2757801 DESCONEGUT 420 --- 
2 GARCIA REY DEL, EMILIO 481 21/08/1971 
3 DESCONEGUT 506 --- 
4 HIDALGO PINEDA, CONCEPCION + 1 208 27/05/2013 
5 ARANDA PEREZ, EMILIA 208 14/08/1972 
6 BRIONES MERIDA, MARIA 147 23/12/2005 
7 SERRANO SANCHEZ,FRANCISCO 211 20/06/1972 
8 ARANDA PEREZ, MARIA CARMEN 225 25/01/2008 
9 ARIOUA, ABDELOUAHAD 307 27/01/2016 

10 DESCONEGUT 494 --- 
11 HERNANDEZ JORDA, JOSEP M. 725 14/05/1999 
12 GALISTEO MORAL, CONCEPCIÓ 187 --- 
13 DESCONEGUT 182 --- 
14 BELMONTE SAEZ, JOSE 189 10/11/1976 
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15 EL MOUDEN, ABDELKHALAK 161 02/06/2006 
16 CORDON ALOS, AGUSTIN 162 11/07/1972 
17 DESCONEGUT 188 --- 
18 PROMOCIONES EXPO-54, SL 450 11/12/2004 
19 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA 145 17/12/2014 
20 DESCONEGUT 301 --- 
21 DESCONEGUT 297 --- 
22 PADILLA MONTOYA, CARLOS ALONSO 155 19/05/2006 
23 GALISTEO MORAL, CONCEPCIÓ 162 27/03/2003 
24 MORA GOMEZ VALADES, DOLORES 158 20/06/1972 
25 DESCONEGUT 153 --- 
26 SANCHEZ CHACON, JUAN ANGEL 179 --- 
27 DESCONEGUT 212 --- 
28 DESCONEGUT 182 --- 
29 DESCONEGUT 185 --- 
30 DESCONEGUT 854 --- 
31 DESCONEGUT 220 --- 
32 LOPEZ FAURA, GERTRUDIS 300 16/09/2002 
33 BERMUDEZ VALENZUELA, FERNANDA 748 07/07/2006 
34 DESCONEGUT 702 --- 
35 FAURA MARIN, GERTRUDIS 583 06/11/2003 
36 FAURA NIETO, RICARDO 650 --- 
37 ARIOUA, MOHAMED 216 20/01/2006 
38 PEREZ CUENCA, MANUELA 586 --- 

2852101 SOCIEDAD DE GESTIÓN  DE ACTIVOS PROCEDENTES DE 
A86602158 

15.006 06/08/2013 

2 OBRES CLAVE, SA 6.267 07/07/1989 
3 PUJOL POCH, SEBASTIAN + 1 2.153 23/01/2015 
4 PUJOL POCH, SEBASTIAN 2.044 27/12/1999 
5 SOLER PALAU, JOSEP 7.950 30/12/2006 

2855201 OBRES CLAVE, SA 35.548 03/07/1995 

2954601 SANCHEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 175 --- 
2 FERRET VIDAL, MERCE 189 20/02/2002 
3 COBACHO GARCIA, NIEVES 188 05/02/2009 
4 BAEZA RUIZ, CONSUELO 199 12/12/2000 
5 BRULL SOLER, MONTSERRAT 197 01/01/1987 
6 GARCIA CHAMIZO, JORGE 428 01/07/2002 
7 BERTRAN ROVIRA, ANTONIA 341 09/02/2009 
8 BRULL SOLE, JUAN 201 01/01/1987 
9 COBACHO GARCIA, ANA JOAQUINA 188 05/02/2009 

2954801 DESCONEGUT 86 --- 
2 CANO NICOLAS, ISABEL 88 --- 
3 CANO NICOLAS, ISABEL 262 --- 
4 COMUNIDAD MEZQUITA AL FURKAN 156 30/12/2006 
5 FARRE MONTANER, ANTONI 174 03/02/2015 
6 DESCONEGUT 355 --- 
7 PALACIOS ALHAMBRA, JOSEFA 175 09/07/2012 
8 ALBACETE BELMONTE, ANDRES 216 06/08/2004 
9 SACASES FONDEVILA, JESUS 259 27/10/1993 

10 CAMPS VIDAL, M. DOLORES 160 24/10/2002 
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11 CUADRADO GARCIA, DOLORES 157 21/08/1993 
12 VENCE CAIÑA, DELMIRO 331 20/09/1961 
13 VICENTE PEREA, SILVERIO 189 20/10/1960 
14 DIAZ CASTRO, ALFONSO 138 12/06/1976 
15 ZAMORA TORRES, JUAN 174 18/03/1977 
16 RODRIGUEZ REINA, JUAN JOSE 150 25/06/1990 
17 RODRIGUEZ REINA, JUAN JOSE 333 06/07/2007 
18 SACASES FONDEVILA, JESUS 130 27/10/1993 

2956001 BERTRAN ROVIRA, ANTONIA 8.897 10/04/1984 
1 SALINAS VALLES, PILAR   09/02/2009 
1 ZAMORA FRIAS, JUAN   --- 
2 TUTUSAUS FLOR, JAIME 14.100 --- 
2 MARTI CAPITAN, MARIA DOLORES (EN EL REGISTRE)   14/10/2000 
3 ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA, SL (2) 14 --- 
4 MARTI MARTI, JOAN 7.787 13/04/1976 
5 CARBONELL ESPIER, MONTSERRAT 6.666 01/07/1969 

3052201 HERNANDEZ TORTOSA, MARIA 617 11/12/2006 
2 RAMIREZ SANCHEZ, FERNANDO 175 20/09/1989 
3 DESCONEGUT *** --- 
4 MONJE NUÑEZ, ANTONIO 102 17/04/1985 
5 DESCONEGUT *** --- 
6 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 182 --- 

3053601 SOLER CUCURELLA, JOSEP + 3 19.475 11/11/2014 
2 ANGLADA ROFES, VICTORIA 476 14/10/1981 
3 ANGLADA ROFES, TERESA 440 14/10/1981 
4 FUNDACIÓ CASA D'EMPARA 3.935 --- 

3151006    
3152301 PRADES PAPIOL, ANA ARE   1952 --- 

2 DEHESA SAN MIGUEL, TOMAS ARE       69 03/11/1993 
3 TATO BLANCO, LUISA 400 28/07/2015 
4 PONCE CARRILLO, SEBASTIAN 207 --- 

3152401 DESCONEGUT *** --- 

3152601 ANGLADA ROFES, VICTORIA 2.208 --- 
2 CASA DE AMPARO DE VILANOVA I LA GELTRU 5.798 --- 
3 CASA DE AMPARO DE VILANOVA I LA GELTRU 545 --- 
4 ANGLADA ROFES, TERESA 2.946 --- 

3251401 DESCONEGUT *** --- 

parcel.lesB1 DESCONEGUT   --- 
B2 DESCONEGUT   --- 
B3 DESCONEGUT   --- 
B4 DESCONEGUT   --- 
B5 DESCONEGUT   --- 
B6 DESCONEGUT   --- 
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Així mateix, en llistat complementari, es referencien els titulars que durant aquest 
període han alienat la propietat del sòl.  
 

REF. 

CADASTRAL 

 

TITULAR ACTUAL 
INSCRIPCIÓ 

REGISTRAL 
% TITULAR ANTERIOR 

INSCRIPCIÓ 

REGISTRAL 
% 

08308A0 
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS DE 

A86602158 
19/11/2013 100 CISA, CARTERA DE INMUEBLES, SL 30/12/2008 100 

08308A007000

010000ZX 

 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU 

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU 

09/01/2007 

28/05/2014 

16.70 

83.30 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 

SLU 

RED ELECTRICA ESPAÑA, SA 

09/01/2007 

 

09/01/2007 

16.7 

 

83.3 

08308A005000

400000ZT 

 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU 

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU 

09/01/2007 

28/05/2014 

16.70 

83.30 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 

SLU 

RED ELECTRICA ESPAÑA, SA 

09/01/2007 

 

09/01/2007 

16.7 

 

83.3 

08308A005000

020000ZQ  

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU 

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU 

09/01/2007 

28/05/2014 

16.70 

83.30 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 

SLU 

RED ELECTRICA ESPAÑA, SA 

09/01/2007 

 

09/01/2007 

16.7 

 

83.3 

1952502 PRYSMIAN SPAIN, SA      10/07/2013 100 PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS, SL 10/02/2006 100 

1952507 
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE A86602158  
19/11/2013 100 CISA 2011, SL 11/11/2011 100 

 
PROMOCIONES L’EIXAMPLE DE 

VILANOVA,SL 
15/04/2005 100 

2253101 
GIRALT GRAU, PEDRO 

DE ROSA ROQUE, MARIA 

20/12/1983 

05/02/2013 

13/12/2012 

05/05/2013 

50 

50 
GIRALT GRAU, PEDRO 

DE ROSA ROQUE, MARIA 

GRAU SOLER, DOLORES 

19/05/1983 

13/12/2012 

13/12/2012 

 

50 

50 

usdef

ruit 

2253102 
GIRALT GRAU, PEDRO 

DE ROSA ROQUE, MARIA 

20/12/1983 

05/02/2013 

13/12/2012 

05/05/2013 

50 

50 
GIRALT GRAU, PEDRO 

DE ROSA ROQUE, MARIA 

GRAU SOLER, DOLORES 

19/05/1983 

13/12/2012 

13/12/2012 

 

50 

50 

usdef

ruit 

2253107 
GIRALT GRAU, PEDRO 

DE ROSA ROQUE, MARIA 

05/05/1999 

30/05/2012 

50 

50 

GIRALT GRAU, PEDRO 

GIRALT GRAU, JAUME 

05/05/1999 

05/05/1999 

50 

50 

2455330 CANO INASTRILLAS, JOSE ANTONIO 15/07/2013 100 CANO INASTRILLAS, EMILIO 17/04/2003 100 

2456606 

RAMÍREZ MENDOZA, ANDRÉS 

RAMIREZ MENDOZA, NATIVIDAD 

RAMIREZ MENDOZA, GLORIA 

RAMIREZ MENDOZA, MARIA JOSEFA 

RAMIREZ MENDOZA, MONTSERRAT 

10/11/2015 

10/11/2015 

10/11/2015 

10/11/2015 

10/11/2015 

20 

20 

20 

20 

20 

RAMÍREZ MENDOZA, ANDRÉS 

RAMIREZ MENDOZA, NATIVIDAD 

RAMIREZ MENDOZA, GLORIA 

RAMIREZ MENDOZA, MANUEL 

RAMIREZ MENDOZA, MARIA JOSEFA 

RAMIREZ MENDOZA, MONTSERRAT 

27/09/2011 

27/09/2011 

27/09/2011 

27/09/2011 

27/09/2011 

27/09/2011 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

2550303 
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION 

BANCARIA A86602158 

11/11/2014 100 
TERRES I PROJECTES, SL 14/05/2009 

 

100 

2553504 

CATALUNYA BANC, SA 

PROMOTORA EXPOFIN, SL 

PROILA 96, SL 

ROIG MORENI, ANTONI 

13/05/2014 

24/05/1999 

05/02/1997 

05/02/1997 

50 

22.5 

22.5 

5 

EXSAPIGRUP 

PROMOTORA EXPOFIN, SL 

PROILA 96, SL 

ROIG MORENI, ANTONI 

 

24/05/1999 

05/02/1997 

05/02/1997 

50 

22.5 

22.5 

5 

2553512 
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE A8660215824/10/2013 

24/10/2013 100  
TERRES I PROJECTES, SL 14/05/2009 

100 

2654201 MONGE BAILON, PASCUALA 
06/09/1967 

02/01/2014 

50 

50 

MONGE BAILON, PASCUALA 

GANDUL GUTIERREZ, PAULINO 

06/09/1967 

06/09/1967 

50 

50 
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2654205 MONGE BAILON, PASCUALA 
06/09/1997 

02/01/2014 

50 

50 

MONGE BAILON, PASCUALA 

GANDUL GUTIERREZ, PAULINO 

06/09/1997 

06/09/1997 

50 

50 

2654210 BURCET JOSEPH, RAFAEL 
12/04/1962 

08/07/2015 

50 

50 

BURCET JOSEPH, RAFAEL 

DARDE IBAÑEZ, JOSEFA 

12/04/1962 

12/04/1962 

50 

50 

2654406 
SOCIEDAD DE GESTIÓN  DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE A86602158 
19/09/2013 100 CISA, CARTERA DE INMUEBLES, SL 02/02/2009 100 

2654407 
SOCIEDAD DE GESTIÓN  DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE A86602158 
19/09/2013 100    

2654409 AMELA PENA, JOSE 17/06/2014 100 AMELA SANCHIZ, JOSE LUIS 13/03/2001 100 

2654402 
DE GAMEZ PARRA, PILAR 

DE GAMEZ PARRA, ANTONIO 

17/08/2011 

17/08/2011 

1/2 

1/2 
PARRA LOPEZ, AMPARO 20/02/1963 100 

2654411 

HORRO BELLO, RAUL 

HORRO BELLO, RAUL 

HORRO BELLO,RAUL 

08/04/2003 

02/05/2009 

21/11/2011 

1/2 

1/4 

1/4 

HORRO BELLO, RAUL 

HORRO LOPEZ, RODRIGO  

BELLO PELLEJERO, JUANA 

08/04/2003 

02/06/1959 

02/06/1959 

1/2 

1/4 

1/4 

2656808 
MORALES RODRIGUEZ, JOSÉ 

MORALES SIMAL, M. PILAR 

31/05/2003 

09/07/2012 

50 

50 

MORALES RODRIGUEZ, JOSÉ 

 

31/05/2003 

 

50 

2657401 ALBAREDA LONGARÓN, NEUS 22/04/2016 100 ALBAREDA MILÀ, JOSEP 19/12/2005 100 

2657411 
 

GOMEZ ORTEGA, FRANCISCA 

 

 

24/02/2016 

 

 

100 

DELGADO CRESPO, JORGE 

MELCHOR MORENO, MARIA JESUS 

PEÑA PARADA, FEDERICO 

GOMEZ ORTEGA, FRANCISCA 

19/04/1997 

19/04/1997 

19/04/1997 

19/04/1997 

25 

25 

25 

25 

2657413 

MARTINEZ ORTEGA, ANTONIO 

MARTINEZ ORTEGA, MANUEL 

MARTINEZ ORTEGA, RAFAEL 

MARTINEZ ORTEGA, LOURDES 

01/04/2014 25 

25 

25 

25 

MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO 

ORTEGA SANCHEZ, LOURDES 
29/06/1983 

50 

50 

2757804 
HIDALGO PINEDA, CONCEPCION 

SANCHEZ MORILLO, JUAN ANTONIO 

 

27/05/2013 

27/05/2013 

 

50 

50 

SERRANO ARANDA, JUAN MANUEL 

SERRANO ARANDA, MONTSERRAT 

SERRANO ARANDA, JOSÉ ANTONIO 

16/11/2010 

16/11/2010 

16/11/2010 

1/4 

1/4 

1/4 

2757809 ARIOUA, ABDEOUAHAD 

 

27/01/2016 

 

100 

ARANDA PEREZ, M. CARMEN 

ARANDA PEREZ, AGUEDA 

ARANDA PEREZ, EMILIA 

ARANDA BRIONES, CARLOS 

ARANDA BRIONES, JAVIER 

21/04/2012 

21/04/2012 

21/04/2012 

21/04/2012 

21/04/2012 

25 

25 

25 

12,50 

12,50 

2757819 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA 
17/12/2014 100 MARTIN ESCOBAR, PEDRO MANUEL 

ESPEJO HIDALGO, CATALINA 

09/08/2005 

09/08/2005 

50 

50 

2852101 

FERRET MADICO, MARIA ROSA 

FERRER MADICO, ELISA 

SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE A86602158 

02/03/2002 

02/03/2002 

06/08/2013 

20 

20 

60 

FERRET MADICO, MARIA ROSA 

FERRER MADICO, ELISA 

TERRES I PROJECTES S.L. 

02/03/2002 

02/03/2002 

26/10/2009 

20 

20 

60 

2852103 

PUJOL POCH, SEBASTIAN 

 

 

VENDRELL SOLER MARIA 

 

26/11/1990 

26/02/2007 

23/01/2015 

27/12/199 

75 

 

 

25 

PUJOL POCH SEBASTIAN 

 

VENDRELL SOLER, ALBERTO 

VENDRELL SOLER, MARIA 

26/11/1990 

26/02/2007 

27/12/1999 

27/12/1999 

50 

 

25 

25 

2954805 FARRE MONTANER, ANTONIO 
14/07/1960 

03/02/2015 

50 

50 

FARRE MONTANER, ANTONIO 

SOLER BERNAT, MARIA NURIA 

14/07/1960 

14/07/1960 

50 

50 

2954807 
PALACIOS ALHAMBRA, JOSEFA 

PALACIOS ALHAMBRA, JOSEFA 

13/09/1960 

09/07/2012 

1/2 

1/2 

FERNANDEZ ALONSO, FRANCISCO 

PALACIOS ALHAMBRA, JOSEFA 

13/09/1960 

13/09/1960 

50 

50 

3053601 

SOLER CUCURELLA, JOSEP 

SOLER CUCURELLA, MONTSERRAT 

SOLER CUCURELLA, PAU JOAN 

28/03/2007 

28/03/2007 

28/03/2007 

19,51 

19,51 

19,51 

SOLER CUCURELLA, JOSEP 

SOLER CUCURELLA, MONTSERRAT 

SOLER CUCURELLA, PAU JOAN 

28/03/2007 

28/03/2007 

28/03/2007 

19,51 

19,51 

19,51 
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SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE A86602158 

11/11/2014 41,47 TERRES I PROJECTES S.L. 14/05/2009 41,47 

3152303 TATO BLANCO, LUISA 

 

12/11/1970 

02/02/1984 

28/07/2015 

 

50 

50 CASELLAS MEDINA, JUAN JOSE 

TATO BLANCO, LUISA 

12/11/1970 

02/02/1984 

12/11/1970 

02/02/1984 

50 

50 

 
 
 
 
2.6 Convenis 
 
En aquest apartat es presenta la relació de convenis de col·laboració urbanística 
signats entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i diverses entitats públiques i 
particulars, amb repercussions sobre l’àmbit de l’Eixample Nord. 
 
Complementàriament, en Annex adjunt, a aquesta modificació puntual  es presenten la 
totalitat dels Convenis referenciats. 
 
Hem distingit tres classes de convenis: 
 
1. Convenis en relació a l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga”, vinculats 

directa o indirectament al sector Eixample Nord. 
2. Convenis de cessió anticipada de sòl per a l’ampliació de la Ronda Ibèrica. 
3. Altres convenis. 
 
 
Relació de Convenis 
 
1.- Convenis de col·laboració referents a l'aprofitament urbanístic dels sectors "Platja 
Llarga" i "Eixample Nord” 

 
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'INCASOL 
referent a la materialització de l'aprofitament urbanístic del sector "Platja Llarga al 
Sector Eixample Nord", de data 6 d'octubre de 2006. 

 
Addenda al Conveni de Col·laboració de data 6 d'octubre de 2006 entre l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i l'INCASOL, signat el 9 d'octubre de 2009. 
 
Segona Addenda al conveni de Col·laboració de data 6 d'octubre de 2006. 
 
Conveni de Col·laboració Urbanística i de resolució extrajudicial signat entre 
l'Ajuntament de Vilanova i La Geltrú i la mercantil "Subirats Berenguer Immobiliària, 
S.A.", el 6 d'octubre de 2006. 
 
Addenda al Conveni de Col·laboració urbanística i de resolució extrajudicial de 6 
d'octubre de 2006, signat el 2 de novembre de 2009 entre l’ajuntament i Subirats 
Berenguer Immobiliària SA. 
 
Segona Addenda al conveni de Col·laboració urbanística i de resolució extrajudicial de 
6 d'octubre de 2006, signat el 13 de desembre de 2012 entre l’ajuntament i Subirats 
Berenguer Immobiliària SA. 
 
Conveni de Col·laboració urbanística entre el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català del Sòl, d'una part i la 
mercantil "Subirats Berenguer Immobiliària, S.A., d'altra signat el 6 d'octubre de 2006. 
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Addenda al Conveni de Col·laboració urbanística signat el 6 d'octubre de 2006 entre 
l'Institut Català del Sòl i la societat mercantil "Subirats Berenguer Immobiliària, S.A." de 
data 2 de desembre de 2009. 
 
Segona Addenda al Conveni de Col·laboració Urbanística signat el 6 d'octubre de 
2006 entre l'Institut Català del Sòl i la mercantil "Subirats Berenguer Immobiliària, 
S.A.", de data 14 de juny de 2012. 
 
Segona addenda al Conveni de col·laboració signat en data 6 d’octubre de 2006, entre 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl referent a la materialització 
de l’aprofitament urbanístic del sector Platja Llarga al sector Eixample Nord, del terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú, de data 20 de desembre de 2013.   
 
 
 
 
 
2.- Convenis de cessió anticipada i d'ocupació temporal de sòl per a l'ampliació de la 
Ronda Ibèrica, amb càrrec a l'aprofitament urbanístic del sector "Eixample Nord". 

 
Convenis subscrits amb "Obres Clavé, S.A." en dates 13/06/2006, pel qual es van 
cedir gratuïta i perpètuament 1.850 m² i 3.346 m² respectivament, de la finca registral 
1.281-N amb destí a la Ronda Ibèrica 

  
Conveni subscrit amb els Srs. Domínguez Galcerán i Galcerán Margenat, en data 6 de 
març de 1995, pel que es van cedir gratuïta i perpètuament 663,23 m², de la finca 
registral 13709-N. Per posterior venda de la finca matriu a "Residencial Fàbrica Nova, 
S.A.", va ser aquesta la que va formalitzar la cessió, amb destí a la Ronda Ibèrica. 
 
Conveni subscrit amb la Sra. Teresa Anglada Rogés en data 10/03/06, pel qual es va 
cedir gratuïta i perpètuament 74 m² de la finca registral 30.657, amb destí a la Ronda 
Ibèrica. 
 
Conveni subscrit amb el Sr. Pau Soler de Ramón i "Patrimoni Blau, S.L.", en data 
25/05/06, pel qual es van cedir gratuïta i perpètuament 800 m² de la finca registral 
6482N amb destí a la Ronda Ibèrica. 
 
Conveni subscrit amb el Sr. Josep Soler Palau en data 14/03/06 pel qual es va cedir 
gratuïta i perpètuament 159 m² de la finca registral 3485, amb destí a la Ronda Ibèrica. 
 
Conveni subscrit amb el Sr. Sebastià Pujol Poch i Albert i Maria Vendrell Soler en data 
30 de març de 2006, pel qual es van cedir gratuïta i perpètuament 338 m² i 21 m² de 
les finques registrals 3774 i 20358 respectivament, amb destí a la Ronda Ibèrica. 
 
Conveni subscrit amb les Sres. Rosa i Montserrat Galcerán Margenat i Mª Rosa, Juan 
y Pedro Dominguez Galcerán, en data 17/02/06, pel que es van cedir gratuïta i 
perpètuament 779 m² de la finca registral 13709N amb destí a la Ronda Ibèrica. 
 
Conveni subscrit amb les Sres. Margarita Carbonell Soler i Margarita Durán Carbonell, 
en data 19/07/06, pel qual es van cedir gratuïta i perpètuament 2.754,41 m² de la finca 
registral 1602 amb destí a la Ronda Ibèrica. 
 
Conveni subscrit amb "Esxapigrup, S.A.,"Proila, S.L."Promotora Expofin, S.L." i Sr. 
Antoni Roig Moreno, en data 26/07/06 pel qual van cedir gratuïta i perpètuament 

1494,14 m² així com un altre porció anterior de 663,23 m², amb un total de 2.157,37 m² 
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de la finca registral 4434, amb destí a la Ronda Ibèrica.  
2.10 Conveni subscrit amb "Disyven, S.A." en data 21/03/06 pel qual es va cedir 
gratuïta i perpètuament, 642 m² si bé anteriorment s'havia cedit 1908 m² amb un 
total de 2550 m² de la finca registral 6669 amb destí a la Ronda Ibèrica. 

 
2.11 Conveni subscrit amb el Sr. Jordi Carbonell Farré i Josep Carbonell Trias, en 
data 14/11/07 pel qual es van cedir gratuïta i perpètuament 69,45 m² de la finca 
registral 3621N amb destí a la Ronda Ibèrica. 

 
2.12 Conveni subscrit amb el Sr. Ricardo Soler i Garrigó pel qual es van cedir 
gratuïta i perpètuament 1816 m² destinats a la Ronda Ibèrica i 1600 m² a un centre 
escolar, procedents ambdues porcions de la finca registral 1718. 

 
Es tracta en tots els casos de cessions anticipades a compensar amb aprofitament 
urbanístic procedent del Sector "Eixample Nord" en els termes que resulta del disposat 
als convenis i a l'article 156 del TRLU. 
 
 
3.- Altres convenis 
 

3.1 Conveni signat entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú el 28/03/06 per a la cessió d'una finca propietat de l’INCASOL, situada a la 
zona clau 13, per a la instal·lació d'un centre escolar per part del Departament 
d'Educació. 
 
3.2 Conveni signat entre l'Ajuntament i la Fundació de la Casa d'Empara, per a la 
cessió del dret d'ocupació temporal de la finca registral 9072, situada al Sector 
"Eixample Nord", per destinar a aparcament de vehicles. Renovat i actualitzat el 
25/01/2013. 
 
 
 

 
3. Memòria de l’actuació 
 
3.1 Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 
 
1. El Pla General d’Ordenació Urbanística vigent (Revisió de 2001) determina  
l’Eixample Nord com a un únic sector de sòl urbanitzable programat (ara delimitat), a 
desenvolupar mitjançant un avanç de pla i la delimitació de subsectors, d’acord amb 
els art. 91 (ara 93) del TRLU i 114 del RLU, amb l’objectiu de garantir una ordenació 
de l’àmbit concebuda en el seu conjunt i endreçada, independentment del seu 
desenvolupament per parts. 
 
Per a aquest sector determina usos mixtes, residencials, terciaris i de serveis, amb una 
edificabilitat bruta global de 0,7365 m2st./m2s. i sistema d’actuació per compensació. 
 
2. Davant la inactivitat dels propietaris del sòl per a desenvolupar el sector i 
considerant que les expectatives de que ho fessin eren inexistents, a la vista de l’abast 
i la complexitat de l’actuació o actuacions a dur a terme, en data 27 de desembre de 
2005 l’Ajuntament aprovà el canvi de sistema d’actuació, passant-ho a sistema de 
cooperació, alhora que enceta, conjuntament amb l’INCASOL, l’estudi de la constitució 
d’un consorci per gestionar el seu desenvolupament. 
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L'àmbit de sòl urbanitzable "Eixample Nord", clau 2.8, amb una extensió de 106'45 
hectàrees, tocant al casc urbà de Vilanova i la Geltrú, està destinat a tenir una 
importància cabdal en l'evolució urbanística del municipi, amb una notòria incidència 
en el model d'ocupació del territori. 
 
3. En data 6 d’octubre de 2006, L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’INCASOL i la 
societat propietària de la quasi totalitat de l’àmbit del PERI “Platja Llarga”, situat al 
terme municipal de Vilanova, a la costa, i entre el seu nucli urbà i el de Cubelles, 
signen sengles convenis de col·laboració urbanística que pretenen donar resposta al 
creixent i explicitat interès ciutadà per la preservació d’aquest àmbit i la seva 
recuperació com a espai lliure públic. 
 
4. Els convenis estableixen l’adquisició, mitjançant permutes diverses, de la titularitat 
de les parcel·les de Platja Llarga per part de l’INCASOL, el trasllat del seu aprofitament 
urbanístic a l’Eixample Nord, sens perjudici dels drets dels propietaris d’aquest sector, i 
el lliurament d’aquest aprofitament a l’INCASOL per part de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, que podria passar, així, al seu torn, a ser titular de les parcel·les de Platja 
Llarga, que serien requalificades com a sòl lliure públic i preservades de urbanització. 
 
5. En data 26 de març de 2007, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovà inicialment 
una modificació puntual del PGOU en l’àmbit de l’Eixample Nord amb els següents 
objectius: 

 
-  Possibilitar una millor distribució dels usos d’habitatge i terciaris i de serveis en 

el conjunt de l’àmbit. 
-   Afavorir el desenvolupament flexible de l’àmbit en sectors de caràcter mixt. 
-  Augmentar la densitat d’habitatges per donar resposta a la demanda creixent 

d’habitatges reduïts, alhora que per adequar-se als requeriments de l’habitatge 
protegit. 

-   Adequar l’establiment de terminis a les dates del desenvolupament previst.  
- Afavorir l’establiment de criteris ambientals i de mobilitat sostenible no  

incorporats, encara pel planejament general vigent. 
-   Garantir l’equilibri econòmic i financer. 
-   Donar compliment als convenis de la Platja Llarga 

 
En el decurs del tràmit iniciat, s’aprecià que la transcendència, dimensions i 
complexitat de la tasca iniciada aconsellaven un estudi aprofundit i detallat que 
analitzés de manera crítica i fonamentada les capacitats i potencialitats de l’actuació, 
així com la viabilitat de l’operació en les seves diferents fases. Aquests graus d’anàlisi i 
concreció resultaven mes propis del planejament derivat que del planejament general, 
alhora que aquest no podia sostreure’s al resultat d’aquells. 
 
Tanmateix, hom va creure oportú iniciar els treballs de l’avanç de pla del sector i 
prèviament a la seva tramitació ajustar i tramitar la Modificació puntual del PGOU. 
 
6. El 25 d'octubre de 2007 es va constituir el Consorci Urbanístic pel desenvolupament 
del sector "Eixample Nord", composat al 50% per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l'Institut Català del Sòl. El Consorci, tal i com contemplen els seus estatuts té la 
condició d'administració actuant pel desenvolupament de l'àmbit (art. 23 del Text refós 
de la Llei d'urbanisme -en endavant TRLU-). 
 
7. En el decurs de l’any 2008, la Generalitat de Catalunya va promoure un conjunt de 
plans directors urbanístics per a la implantació i desenvolupament de les ARE, en 
aplicació del Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística, en el marc del desplegament del Pacte Nacional per l’Habitatge. Una 
d’aquestes ARE es proposava sobre una part menor de l’Eixample Nord, i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú s’hi va oposar, mitjançant els procediments legals establerts, 
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entre altres motius, per preservar l’objectiu de planificar la totalitat d’aquest àmbit com 
a un conjunt i un model de creixement endreçat, més coherent en el seu conjunt. 
 
8. Amb l’objecte de reeixir en el que s’ha exposat en els punts 4 i 6, el Consorci va 
convocar un Concurs d'idees per la redacció de l'avanç de planejament del sector de 
sòl urbanitzable 2.8 Eixample Nord  del PGOU de Vilanova i la Geltrú. 
 
Els treballs havien de copsar la importància derivada de les dimensions, posició i 
capacitat del sector, alhora que tenir en compte la seva interrelació amb Platja Llarga, 
donant resposta urbanística als objectius assenyalats: 
Un objectiu principal, de desenvolupament urbanístic del Sector "Eixample Nord", a 
través d'un procés pautat en el temps i l'espai, en el que les diferents peces puguin 
enssamblar-se amb la màxima harmonia, i 
Un objectiu complementari, de implementar en l'ordenació urbanística del sector 
"Eixample Nord", l'aprofitament urbanístic atribuït a les parcel·les del sector "Platja 
Llarga", permeten la conversió d'aquest últim territori en un espai lliure públic preservat 
d’urbanització. 
 
9. Un cop resolt el concurs es va procedir a l’encàrrec i redacció de l’avanç de 
planejament regulat en l'article 114 del Reglament de la Llei d'Urbanisme (en endavant 
RLU), en relació amb l'article 93 del TRLU. 

 
10. En data 29 d’abril de 2011, el redactor lliura al Consorci un conjunt de documents 
que denomina "APLEC D'ESTUDIS I DOCUMENTS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ PER A 
LA REDACCIÓ DE L'AVANÇ DE PLA DEL SECTOR EIXAMPLE NORD A VILANOVA 
I LA GELTRÚ” que contenen bona part de l’anàlisi, concrecions, estudis i propostes 
d’ordenació que haurien de conformar l’avanç. 
Com a concrecions importants, el treball: 
 

− Ajusta i confirma el model urbà i urbanístic que es pretén per a 
l’Eixample Nord, d’acord amb la proposta amb la que va guanyar el 
concurs d’idees. 

− Ajusta els límits de l’àmbit sobre bases cartogràfiques mes precises, 
establint la superfície real del mateix en 106,45 hectàrees. 

− Proposa com a optima, una edificabilitat global bruta de 1,06 m2st/m2s, 
amb un augment de 0,32 m2st/m2s respecte al que estableix el Pla 
general d’ordenació vigent. 

− Determina i localitza els sistemes. En el sistema viari, a més de 
determinar els eixos estructurants i la xarxa local, estableix la proposta 
de connexions amb la resta del sòl urbà i, pel nord, amb el territori. En 
els sistemes d’espais lliures les propostes significatives són la 
penetració del territori a la ciutat mitjançant el reforçament i 
sobredimensionat del sistema hidrològic i l’espai que denomina 
“l’interface central”. El sistema d’equipaments públics és divers (IES, 
CEIP, centre tecnològic i de recerca, etc.) i se’n pot assenyalar com a 
significat, la reserva de sòl per a l’Hospital del Garraf. 

− Manté el percentatge de cessions de sòl per a sistemes que estableix 
el PGOU en: 22% de vialitat, 17% d’espais lliures públics i 6% 
d’equipaments.  

− Distribueix els usos mixtes, assignats pel planejament general amb 
localitzacions especialitzades i localitzacions mixtes, amb l’objecte 
implícit de cercar la ciutat complexa i polifuncional sense solució de 
continuïtat. 

− Considera millor una divisió en sectors i en possibles polígons que 
possibilitin la gestió, la execució esglaonada, i l’assoliment singularitzat 
dels objectius, en comptes d’actuar en un sòl sector i diversos 
subsectors. 
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− Fa l’anàlisi i una proposta de les infraestructures necessàries, la seva 
avaluació i forma d’imputació equilibrada, entre les diferents actuacions 
a desenvolupar. 

 
11. Una reflexió important que s’aporta des de l’anàlisi efectuat per a fer aquest Avanç 
de pla i des de l’exercici propositiu que comporta el planejament, que inclou els estudis 
econòmics i les formes i circumstàncies de la seva futura gestió i que justifica la 
present modificació puntual  és el següent: 

 
L’avanç del Pla pot tenir una doble funció conforme a la legislació vigent: per una part 
és una actuació preparatòria de la planificació urbanística a desenvolupar al Sector 
"Eixample Nord" (art.101.1 del RLU) i, per altre, possibilita el desenvolupament de 
l'àmbit així ordenat en subsectors (art 93 del TRLU). 
 
No obstant els estudis i documents d'ordenació i gestió realitzats per a la redacció de 
l'Avanç, quins aspectes més importants hem exposat a l'apartat 10 anterior, acrediten 
la necessitat de tramitar una modificació del planejament general vigent de Vilanova i 
la Geltrú. Plantejada la conveniència de la mateixa, el contingut els documents 
preparats per l'Avanç constitueix un estudi detallat per a ajustar les propostes de 
modificació en aquells extrems que s'han manifestat com a convenients i justificats. 
 
Vista la necessitat de portar a terme l'expressada modificació del PGOU vigent, es fa 
innecessària la prèvia o simultània tramitació del dit avanç, com altre instrument 
d'ordenació urbanística en no comportar la revisió del planejament general (art 101.2 
del RLU). Per això l’Administració actuant, el Consorci Urbanístic pel desenvolupament 
del sector Eixample Nord, ha suggerit la conveniència de procedir a un canvi en el 
procés: la tramitació d’una modificació del planejament general que, a mes de les 
determinacions assimilables de l’avanç redactat, estableixi una delimitació de sectors 
en lloc de subsectors. En qualsevol cas, caldrà la redacció i tramitació de posteriors 
plans parcials urbanístics, però només serà necessari un instrument previ en lloc de 
dos; l’equilibri entre els sectors s’haurà de garantir en raó de les determinacions que 
es modifiquin del PGOU, sense subjecció posterior als efectes de la temporalitat, i 
permetrà una seqüenciació de les actuacions mes ajustada a les conjuntures i a les 
oportunitats del municipi. 
 
Les circumstàncies econòmiques sobrevingudes en el decurs d’aquest procés, 
generen veritables dificultats per a establir previsions certes o fiables en relació a la 
temporització del desenvolupament urbanístic de la totalitat de l’àmbit que s’ordena.  
 
Per altra part, el desenvolupament del mateix mitjançant el mecanisme d’un Avanç de 
pla amb la delimitació de subsectors, requeria que estiguessin equilibrats tant en el 
moment de la tramitació del planejament com en el moment de l'execució de cadascun 
d'ells, requeriment que escapa a la lògica d’una previsió d¡ordenació futura de la 
dimensió de la que ens ocupa. 
 
La incertesa en la temporització dels desenvolupaments successius genera, al seu 
torn, impossibilitat de garantir els equilibris fins a l'extrem requerit. Però la Llei, fora del 
supòsit de l'article 93 del TRLU, no exigeix aquest equilibri perfecte al llarg dels 
processos d'execució dels diferents sectors (3) que es defineixin al PGOU (art. 58.7 
TRLU). Sens perjudici de que, per determinació pròpia d'aquesta modificació, tal com 
determina l’Avanç, en el punt de partida del citat procés, sí que es produeix l'equilibri 
entre els diferents sectors i sens perjudici també que els polígons d'actuació 
urbanística que es delimitin dins de cada sector, hauran d'estar equilibrats uns 
respecte els altres pel que fa als beneficis i càrregues (art 118 TRLU) 
 
12. El Consorci, en tant que administració actuant, ha examinat la documentació 
presentada i ha validat els treballs efectuats.  
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13. Simultàniament, de l’anàlisi jurídic efectuat per a concretar la materialització dels 
convenis de Platja llarga en el desenvolupament urbanístic de l’Eixample Nord, se’n 
deriven algunes propostes.  
 
Cal tenir en compte, per un costat, que un principi de l’execució dels convenis és que 
no suposin cap perjudici als propietaris de sòl de l'Eixample Nord, en els seus drets ni 
en les seves obligacions. Per altre costat, que l’augment de l’aprofitament urbanístic 
del sector Eixample Nord que hom proposa, comporta, alhora, la cessió d’un 15% 
d’aquest major aprofitament a l’administració. Així, les propostes al·ludides són:  
 
Compensar en el marc de l’aprofitament cedit a l’Administració per raó de l’increment 
de sostre que preveu aquesta modificació, el sostre diferencial per canvi 
d’emplaçament que preveuen els convenis de Platja Llarga, sense perjudici d’un futur 
trasllat, en una posterior modificació, del sostre existent i reconegut al sector de Platja 
Llarga. L’edificabilitat a reubicar és possible preveure-la mitjançant l’esgotament de 
gàlibs en solars de cessió obligatòria, sense que calgui habilitar, a aquests efectes (tal 
com els convenis de Platja Llarga estableixen), solars específics. 
 
El mecanisme proposat, comportarà la modificació d’aquests convenis, en tant que es 
modificarà la forma de satisfer les compensacions per part de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, sense que en resultin alterats els drets i les obligacions de les tres parts 
signants dels convenis, alhora que tampoc en comporta cap perjudici als drets dels 
propietaris de l’Eixample Nord.   
 
El trasllat de l'esmentada edificabilitat, que afectarà únicament als sòls de cessió amb 
aprofitament lucratiu, serà objecte d'una segona modificació del PGOU, un cop 
aprovada definitivament la primera. 
 
14. En coherència amb la proposta d’ordenació i estratègia urbanística de 
desenvolupament de l’Eixample Nord i considerant que comporta canvis substancials 
en les determinacions del vigent PGOU pel que fa a aquest sector, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per Decret de l’Alcaldessa de 15 d’octubre de 2013, va encarregar 
als mateixos autors de l’Avanç, una Modificació Puntual del PGOU. Aquesta 
Modificació Puntual del PGOU assumeix i integra com a pròpies, a nivell preceptiu o 
indicatiu segons el cas,  les propostes urbanístiques contingudes al document de 
l’Avanç i, conseqüentment, comporta canvis substancials pel que fa a la concreció del 
propi àmbit, als paràmetres urbanístics que conté i a la divisió del propi sector. 
 
 
3.2 Objectius i criteris de l’ordenació 
 
L’ordenació es proposa donar resposta a la importància derivada de les dimensions, 
posició i capacitat del sector, amb solucions urbanístiques per als objectius 
assenyalats: 
 

 Un objectiu principal: l’adequació al model urbà que s’ha formulat en el Pla pel 
desenvolupament del Sector Eixample Nord comporta una definició nova dels eixos 
viaris estructurals, per tal d’establir una bona connexió amb el sòl urbà consolidat i 
amb el territori. Així mateix, amb el sistema d’espais lliures formulat es proposa a la 
penetració del territori a la ciutat, amb el reforçament de l’actual sistema hidrològic i la 
creació d’un nou espai urbà públic. 

 El propi model permet un augment de l’edificabilitat global bruta prevista inicialment, 
que millora substancialment el rendiment urbà del sòl i, sobretot, complir l’objectiu 
implícit de cercar una figura de la ciutat complexa i polifuncional, en continuïtat amb 
l’existent. 
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 De tot plegat, se’n deriva una modificació dels paràmetres i una nova configuració 
detallada dels sistemes generals i l’establiment d’una delimitació de sectors en lloc del 
sector únic previst inicialment, tot pautat en un procés en el temps i l’espai en el que 
les peces encaixen amb la màxima harmonia i equilibri. 

 
 Un objectiu complementari: preveure en l'ordenació urbanística del sector "Eixample 

Nord", un futur trasllat de l'aprofitament urbanístic atribuït a les parcel·les del sector 
"Platja Llarga", que afecti sòls amb aprofitament objecte de cessió, permetent la 
conversió d'aquest últim territori en un espai lliure públic preservat d’urbanització. 

 
 L’objectiu principal, al seu torn, sintetitza el conjunt d’objectius que ja s’havien fixat en 

el document de modificació del PGOU, citat el punt 5 de l’apartat 1.-“Justificació de la 
conveniència i oportunitat de l’avanç de pla” i que son: 

 
 - Possibilitar una millor distribució dels usos d’habitatge i terciaris i de serveis en el 
 conjunt de l’àmbit . 
 - Afavorir el desenvolupament flexible del sector amb sectors de caràcter mixte. 
 - Augmentar la densitat d’habitatges per donar resposta a la demanda creixent 
 d’habitatges reduïts, alhora que per adequar-se als requeriments de l’habitatge 
 protegit. 
 - Adequar l’establiment de terminis a les dates del desenvolupament previst. 
 - Garantir l’equilibri econòmic i financer. 
 - Afavorir l’establiment de criteris ambientals i de mobilitat sostenible no incorporats, 
 encara pel planejament general vigent. 

 

 

3.2.1 UNA CIUTAT SOSTENIBLE 
 
El desenvolupament del sector ha de ser atent i respectuós amb els valors ambientals 
de l’àmbit, tal com s’establia en la M.P.G.O.M. 2007, amb tramitació inclosa. D’aquest 
principi, la modificació puntual de Pla en fa objectiu principal. Conseqüentment, en la 
proposta, el territori s’infiltra a la ciutat des de l’atenció a les lleis que imposa l’escala 
de la geografia. La configuració d’uns grans parcs-corredor adjacents al torrent de 
Sant Joan i a l’àmbit d’Entretorrents representa una nova concepció de l’espai lliure-
públic per a Vilanova i alhora un sistema de relacions més delicades en la frontera 
entre ciutat i territori. Reinterpretem els sistemes naturals i paisatgístics per tal de 
posar-los en relació a la ciutat. El paisatge penetra a la ciutat generant noves ordres, 
oferint estructures, en aquest cas de drenatge natural, que sumen funcionaments 
d’origen natural i d’origen artificial que per força han d’anar plegats en la Vilanova del 
futur. 
 
L’espai que és producte d’aquesta actitud és un espai funcionalment complex que 
construeix límits, però sobre tot relacions, que estableix vincles amb el lloc, emfatitzant 
les transicions tal i com ho fan ecosistemes naturals en la construcció del paisatge, 
amb l’objectiu d’assegurar les continuïtats territorials. 
 
En el sector central de l’ordenació apareix la rèplica d’aquestes estructures lineals, 
naturals. En aquest cas, la disposició de la vegetació amb ordres de plantació 
provinents de l’agricultura, però amb espècies pròpies d’entorns urbans, marcarà la 
intensitat vegetal, tot permetent la ubicació de determinats usos més propis de l’espai 
urbà. 
 
Així, l’objectiu de les propostes que es desenvolupen en aquesta modificació puntual 
de Pla és la promoció d’un model de ciutat sostenible. Un creixement urbanístic 
respectuós amb el medi i que utilitzi sistemes d’estalvi i eficiència en el transport, el 
consum d’aigua i energia, entre d’altres, i que alhora enllaci amb naturalitat amb 
l’actual casc urbà del Vilanova i la Geltrú. 
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Així doncs, els propòsits de major rang de la proposta són els següents: 

 
- Aconseguir la plena integració del sector Eixample Nord en l’estructura urbana 

existent, assegurant la continuïtat dels sistemes verds i vianants. 
 
- Crear un teixit urbà que no sigui aliè a les característiques morfològiques de 

Vilanova i la Geltrú, pel que fa a la proximitat dels serveis, la barreja d’usos i la 
compacitat de l’edificació. Un model d’ocupació territorial fonamentat en una 
densitat no massa allunyada de l’existent en la ciutat consolidada propera. En 
aquest sentit, es proposa augmentar lleugerament la densitat establerta en la 
RPGOM-2001 en el sector urbanitzable Eixample Nord. El compromís per 
l’eficiència en l’ús del sòl implica incrementar la seva funcionalitat adequant la 
seva edificabilitat al caràcter de nova centralitat que es pretén. 

 
- Foment del transport públic, el vianant i la bicicleta: per tal de prioritzar l’ús de 

l’espai públic de les persones. Així mateix, es preveu un nodus de mobilitat 
intermodal ferrocarril-bus. 

 
- Integració del sistema d’espais públics amb l’entorn territorial. Mitjançant els 

dos grans parcs-corredor que, des de Masia Cabanyes, segueixen els eixos 
dels Torrents de la Pastera i Sant Joan, el paisatge penetra a la ciutat generant 
noves ordres. 

 
- Bona connexió del sector amb la ciutat, modificant el caràcter de la Ronda 

Ibèrica, per tal de convertir-la en una avinguda de condició més urbana i social. 
La permeabilitat d’aquesta via assegura la continuïtat amb la Vilanova actual. 

 
- Garantir la interconnexió de petits espais públics, parcs i espai natural 

mitjançant itineraris diversos pensats per a vianants que travessen el sector, 
tant en sentit nord-sud com llevant-ponent. 

 
- Preveure sòl per activitats i terciari, en proporció equilibrada a l’ús residencial, 

per tal de potenciar llocs de treball propers a la població resident. 
 

- Afavorir la recàrrega del freàtic, evitant la impermeabilització excessiva del sòl i 
preveure la ubicació adequada per a les bases de laminació que haurà 
d’establir el Pla de Sanejament. 

 
- Atenció a les preexistències de valor històric i ambiental. Amb aquest propòsit, 

el projecte de ciutat integra tot el que s’ha reconegut com a elements 
patrimonials i de valor paisatgístic en el Catàleg de Patrimoni històric-artístic i 
natural de Vilanova i la Geltrú. 

 
- Establir reserves de sòl, per tal de configurar una estructura d’equipaments de 

proximitat (educatius, sanitaris, culturals, esportius i assistencials) ben relligada 
amb els sistemes verds i els eixos d’accés principals, per tal de facilitar la vida 
col·lectiva. 

 
 
 
3.2.2 JUSTIFICACIÓ DE L’INCREMENT D’EDIFICABILITAT 

 

La condició adjacent del sector “Eixample Nord” amb el nucli urbà consolidat i a la 
vegada a moltes infraestructures de comunicació, li confereixen un caràcter 
manifestament urbà i de serveis a l’escala de la ciutat mateixa i el territori. 
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La centralitat potencial d’aquest àmbit dins el Garraf i, fins i tot, el Penedès, és evident. 
El projecte urbanístic és determinant per establir els vincles més o menys intensos 
amb la ciutat i el sistema territorial propi. 
 
Pel que fa tant als interessos privats com públics, convé definir uns índexs 
d’edificabilitat més alts, sobretot després de verificar en el desenvolupament detallat 
del model urbanístic proposat, la potencialitat d’acceptar aquest increment afavorint, 
alhora, la bona forma de la ciutat futura  i per tal d’assegurar llur viabilitat econòmica. 
Així, els criteris de sostenibilitat i la voluntat de re-definició de la centralitat del nucli 
urbà no són aliens a la conveniència i justificació d’aquest increment de la edificabilitat. 
La concreció de les càrregues urbanístiques associades als diferents sectors de 
planejament han de donar un marc estable i transparent de viabilitat econòmica, així 
com la garantia de dret dels afectats per aquesta transformació urbanística. 
 
La necessitat d'incrementar l'edificabilitat, tant residencial com terciària i d'activitats, i 
així mateix la densitat d'habitatges en el sector "Eixample Nord", és una condició 
necessària per tal d’assolir un model de ciutat més compacte i sostenible alhora que 
permet la viabilitat econòmica de l'operació urbanística. 
 
És necessari i justificat modificar els paràmetres urbanístics de l’àmbit de l’Eixample 
Nord, que en raó de les càrregues urbanístiques que suposen les preexistències 
incompatibles amb el planejament, les infraestructures de serveis tècnics que cal 
endegar o modificar i les noves obligacions legals sobre habitatge assequible, apareix 
com de difícil viabilitat econòmica, alhora que la vocació de nova centralitat que va 
adquirint el sector, li requereix una “massa crítica” de edificació que li permeti assolir 
aquest rol. 
 

L’annex 1 “Estudi de viabilitat econòmica” compara la viabilitat econòmica i financera 
segons els planejament vigent i la proposta de modificació. Es detallen les càrregues 
urbanístiques i ingressos previstos en les dues situacions per tal de determinar la seva 
viabilitat. 
 
Per tal que la comparació es basi en dades objectives, i no extrapolacions i supòsits a 
un termini massa llarg, es planteja la viabilitat de l’àmbit de la proposta de delimitació 
del sector 1 en funció dels paràmetres vigents. S’evidencia que el resultat no és viable 
econòmicament ateses les nombroses càrregues urbanístiques, essent necessari un 
increment de l’aprofitament. 
 

Així doncs el sostre segons el planejament vigent de 784.041,00 m2 s’incrementarà en 
344.382,58 m2, resultant un total de 1.128.423,58 m2.  
 
El sostre i usos previstos en cada sector, i el calendari previst de desenvolupament, 
més flexible en el cas dels sectors 2 i 3, són els següents:  
 

Sector 1: 225.109 m2st residencial i 124.810 m2st activitat econòmica  
Sector 2: 187.610 m2st residencial i 119.330 m2st activitat econòmica  
Sector 3: 248.036 m2st residencial i 223.529 m2st activitat econòmica  

 
 
Cal destacar però que, aquest sostre, l’actual i l’increment proposat, adequat i 
convenient  per la forma i model de ciutat futura que es planteja, cal acompassar-lo a 
les necessitats de creixement reals. Per això, a partir d’un plantejament global que 
dona coherència a tot l’àmbit, l’actual sector es divideix en tres sectors més reduïts 
que es reparteixen aquest sostre total i els diferents usos de forma proporcionada, 
amb un calendari de desenvolupament que es dilata en el temps per no generar en 
cada moment més sòl urbanitzat del necessari. 
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Tal com determinen els pactes dels convenis i addendes entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, l’INCASOL i la societat Subirats Berengué (propietària del sòl amb 
aprofitament de l’àmbit de la Platja Llarga) el sostre corresponent a l’àmbit de la Platja 
Llarga es trasllada al sector Eixample Nord per tal de preservar aquest espai. 
 

Sostre segons planejament vigent Platja Llarga:   35.319,00 m2 
Coef. de ponderació de valors segons convenis:   1,4 
Sostre generat en aplicació del coeficient:   49.446,60 m2 
 
Total sostre previst als convenis:    84.765,60 m2 

 
 

Per tal de donar compliment efectiu a aquests convenis, aquesta modificació puntual 
preveu el següent: 
 

a) del sòl amb aprofitament adquirit per l'administració mitjançant cessió, en 
desenvolupament dels plans derivats i polígons d'actuació, es destinaran  
49.446,60 m2st, resultants de la ponderació abans esmentada, a la 
compensació prevista als convenis que consten com a annex a aquesta 
modificació puntual. Els plans derivats i instruments de gestió concretaran 
aquesta previsió. 

 
b) el sostre existent a l’àmbit de la Platja Llarga (35.319 m2) es traslladarà 
mitjançant posterior modificació puntual al sector Eixample Nord per tal de 
preservar aquest espai, una vegada l'administració hagi adquirit els solars 
resultants objecte de cessió de sòl amb aprofitament."  

 

 
Cal recordar que aquest trasllat de sostre no repercutirà en l’aprofitament dels 
propietaris de sòl dels sectors 1,2 i 3 i serà assumit pel sostre resultant de les cessions 
a l’administració: 
 
 
 
3.3 Descripció de l’ordenació general 
 
El detall precís de l’ordenació que s’explica en aquest capítol és imprescindible per 
assegurar la correcció dels sistemes que forçosament ha de fixar la Modificació 
Puntual del Pla General. El procés de projectació de la configuració urbana es fa, de 
bon principi, amb precisió, pel que fa a tots els components urbans; teixits urbans 
diversos, equipaments, sistemes d’espais lliures i sistema viari. Del coneixement de 
tots aquests components i les seves relacions se’n deriven els sistemes generals i els 
paràmetres que en la Modificació del PGOU seran determinacions i pautes vinculants. 
Ras i curt, la correcció dels sistemes i paràmetres vinculants d’una Modificació del 
PGOU només es pot avaluar en referència a la seva idoneïtat a un bon model de ciutat 
explicitat amb rigor a escales petites i intermèdies. 
 
 
 
3.3.1 ESTRUCTURA GENERAL DE L’ACTUACIÓ 
 
- Teixits residencials / àrees-projecte / teixits d’activitats 
 
L’ordenació urbana de l’Eixample Nord resol el gruix de les funcions residencials, 
terciàries i productives, pautades inicialment en els seus equilibris relatius per la 
Modificació del PGOM de Març 2007, mitjançant una miscel·lània de teixits urbans 
diferenciats i dues àrees-projecte corresponents a una peça de nova centralitat i una 
actuació residencial unitària. 
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Els teixits urbans resulten de la imbricació de dues lògiques: la de la partició del sòl en 
subunitats construïbles i la dels traçats de la vialitat que els serveix. Sense una 
concepció divisible de la ciutat en subunitats que facin correspondre a parcel·les més o 
menys grans uns tipus d’edificis adequats, amb una bona regulació de les seves 
relacions amb l’espai públic, només queda una col·lecció d’objectes més o menys 
singulars, eventualment pautats per prescripcions estètiques. 
 
Els primers d’aquests teixits urbans pengen de l’eix major, perllongament de Miquel 
Guansé, i són prioritàriament residencials. Xarxes capilars amb carrers de 12 m 
d’amplada eviten trànsits de travessia i orienten la seva estructura als vianants i 
residents. Un reguitzell de petites places/jardí enllaçades per itineraris de vianants 
enriqueixen la morfologia. Els habitatges d’aquests teixits estaran a tocar del parc-
corredor entre els Torrents de Parellada i la Pastera. 
 
L’alineació només serà estrictament obligada a l’eix major referit. A l’interior del teixit 
les illes es podran obrir al seu pati interior generant ordres semioberts. 
 
En la part alta, aquests teixits urbans es transformaran de forma que el predomini de 
l’habitatge passarà gradualment a ser de l’activitat. Així, les quatre illes més properes a 
l’enllaç amb la C-31 s’orientaran al Parc Tecnològic i Empresarial especialitzat que es 
preveu a l’Eixample Nord. La hipòtesi inicial d’assentar un Parc Tenològic-Empresarial 
relacionat amb les àrees de la dependència i de la vida autònoma l’haurà de confirmar 
l’estudi de viabilitat. Aquesta iniciativa es fonamenta en actius reals de Vilanova i la 
Geltrú, tals com la EPSEVG de la UPC, el CTVG, el Centre Tecnològic de Recerca per 
a la dependència, el Consorci de Serveis a les Persones, el Consorci de Salut del 
Garraf, el futur Hospital Comarcal de Vilanova i la Geltrú, etc… 
 
La morfologia d’aquests teixits urbans més propers a la C-31 augmentaran l’ocupació 
del sòl com correspon a àmbits destinats, sobretot, a activitats. Els encreuaments de la 
vialitat principal aniran associats a edificis emergents que assenyalaran els llocs amb 
major densitat d’activitat de l’Eixample Nord. 
 
El teixit híbrid que es recolza en l’eix perllongament de Josep Coroleu es preveu 
segons una quadrícula heterogènia i menor i una ordenació més oberta que farà 
present l’interior d’illa al carrer, potenciant les condicions de millor asoleïllament per a 
l’edificació residencial. Les illes i fragments de teixit que conflueixen en el parc-
corredor que segueix el Torrent de Sant Joan seguiran els principis de l’ordenació 
oberta a l’espai natural. L’ús predominant serà el residencial en les illes a tocar de la 
Ronda travessera central i en les obertures al corredor-parc. Gradualment, conforme el 
teixit s’apropa a la C-31, passen a dominar les activitats fins al nou vial interior paral·lel 
a la C-31. Aquest teixit es fa morfològicament complex en la part baixa, per tal de 
recollir directrius i preexistències, que finalment enriqueixen la textura visual del barri i 
doten de major diversitat al paisatge urbà. 
El 1er. sector (en el seu àmbit major) es recolza en la Ronda Ibèrica. Aquest àmbit, 
aproximadament triangular, contingut entre el Torrent d’en Parellada i el carrer d’en 
Frederic, inicialment destinat a acollir l’Àrea Residencial Estratègica dita 
“Entretorrents”, es resol mitjançant 8 illes regulars relativament uniformes, de fet una 
variant del sistema general de subxarxes ortogonals que planteja l’ordenació de 
l’Eixample Nord. La continuïtat del carrer d’en Frederic fins a la xarxa capilar del Casc 
Antic permet relligar nou creixement amb ciutat històrica. 
 
La frontera d’aquesta quadrícula amb el parc-corredor es resol segons l’idea de parc 
equipat en que es basa el parc Entretorrents. Un hotel a tocar de la rotonda que obre 
el barri a la Ronda Ibèrica i 2 equipaments locals, completen el barri que s’endinsa a 
Vilanova i la Geltrú, a l’altra banda de la Ronda, donant continuïtat al parc-corredor. 
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Més enllà del Torrent d’en Parellada, un teixit urbà equivalent a l’anterior i recolzat en 
el perllongament de Miquel Guansé, completa aquest àmbit major del 1er. sector. 
 
La qualificació 14a2, corresponent a zona residencial en ordenació volumètrica, 
especifica i estableix un sistema normatiu flexible que hauria de conduir el procés de 
formació al model morfològic descrit i representat en el plànol 4.2. 
 
Aquesta qualificació (14a2) defineix 9 àmbits en la totalitat dels 3 sectors que 
desenvoluparan els teixits prioritàriament residencials i amb els usos compatibles que 
s’estableixen en l’article 16 de la Normativa Urbanística. El planejament derivat 
precisarà i adaptarà la forma, mida i situació de sistemes i zones edificables, 
respectant la superfície global de sòl i sostre prevista en cada àmbit per a zones i 
sistemes. 
 
La qualificació mixta 14a2/15c s’assigna a 5 grans àmbits situats majoritàriament en 
els sectors 2 i 3 i, d’acord amb uns principis morfològics semblants als de la 
qualificació 14a2, permet la barreja compatible entre usos industrials i residencials. El 
planejament derivat determinarà les normes pertinents per fer possible aquesta 
contigüitat entre edificacions residencials i industrials, per tal de fer-les compatibles. El 
plànol 4.4 explicita gràficament les zones amb aquesta qualificació, 
 
La qualificació 15c es subdivideix en 8 àmbits diferents, distribuïts equilibradament en 
els tres sectors, per tal d’assegurar que en els diferents moments de desenvolupament 
de l’àmbit es presenti sòl industrial i sòl residencial, en coherència als objectius 
prioritaris de l’Eixample Nord. El gruix d’aquestes zones destinades a usos productius 
es disposa adjacent als límits nord i ponent de l’àmbit a tocar de la C-31 i la carretera 
de l’Arboç. Correspon a la qualificació 8 un sòl dividit en grans parcel·les destinades a 
l’activitat industrial. Els pertinents Plans Parcials establiran les condicions 
morfològiques amb total respecte dels paràmetres establerts per a cada àmbit. 
 
D’acord amb les especificacions gràfiques del plànol 4.2, a la zona 14a2 correspon 
una composició morfològica que integra principis d’ordenació corresponents a la ciutat 
oberta amb d’altres que s’adeqüen en rigor al principi d’ordre subjecte a alineacions. 
Amb un tipus edificatori de fondària en l’interval entre 13/14 m i una alçada mitjana de 
PB+4,5 i habitatges amb ventilació creuada, no hi ha problema en aconseguir les 
edificabilitats establertes en cada sector. 
 
La zona híbrida 14a2/15c alternarà, en illes regulars de geometria i dimensió variable, 
arquitectures residencials equivalents a les de la zona 14a2, amb edificis productius 
compatibles, tal com històricament s’ha presentat en els eixamples. Serà atribució del 
Planejament Derivat establir les normes pertinents que facin eficaç la barreja funcional. 
 
Els quadres següents estableixen, per sectors, les característiques que corresponen 
pel que fa al sostre edificable, amb indicació dels usos dominants i complementaris. 
 
 
SECTOR 1 

Distribució de l’aprofitament  

Ús d’habitatge (edificabilitat màx.) 225.109,00 m² st 

Edificabilitat màxima                 349.919,00 m² st 

Habitatge lliure (edificabilitat màx.) 135.065,40 m² st 

Habitatge en règim protegit 45.021,80 m² st 

Habitatge en règim protegit concertat 45.021,80 m² st 



  51 

Nombre total d’unitats d’habitatge 2.501 habitatges 

Ús comercial 21.030,00 m² st 

Ús Indústria urbana 103.780,00 m² st 

Ús comercial + Indústria urbana 124.810,00 m² st 

Total sòl privat 118.639,00 m² sòl  

  
 

SECTOR 2 

Distribució de l’aprofitament  

Edificabilitat màxima                 306.940,00 m² st 

Ús d’habitatge (edificabilitat màx.) 187.610,00 m² st 

Habitatge lliure (edificabilitat màx.) 112.566,00 m² st 

Habitatge en règim protegit 37.522,00 m² st 

Habitatge en règim protegit concertat 37.522,00 m² st 

Nombre total d’unitats d’habitatge 2.084 habitatges 

Ús comercial 15.731,00 m² st 

Ús Indústria urbana 103.599,00 m² st 

Total sòl privat 93.977,00 m² sòl  

 
 
 
 
 
SECTOR 3 

Distribució de l’aprofitament  

Edificabilitat màxima                 471.565,00 m² st 

Ús d’habitatge (edificabilitat màx.) 248.036,00 m² st 

Habitatge lliure (edificabilitat màx.) 148.821,60 m² st 

Habitatge en règim protegit 49.607,20 m² st 

Habitatge en règim protegit concertat 49.607,20 m² st 

Nombre total d’unitats d’habitatge 2.756 habitatges 

Ús comercial 22.884,00 m² st 

Ús Indústria urbana 200.645,00 m² st 

Ús comercial + Indústria urbana 223.529,00 m² st 

Total sòl privat 181.444,00 m² sòl  

 
En els teixits residencials els carrers seran el suport de la urbanitat i la densitat 
relativa inherent a aquest model urbà l’ingredient necessari. Els carrers s’han concebut 
com llocs de passeig i reunió pública. Viure a prop del carrer serà la regla. Tractem, 
doncs, de versionar de forma contemporània la forma del carrer: un espai amable en el 
que els vehicles circulen lentament, un lloc en el que els ciutadans i vehicles 
s’acomoden sense dificultat amb l’arquitectura de la ciutat. 
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Els teixits referits es complementen, per tal de resoldre el gruix residencial amb dues 
“àrees-projecte”. A les àrees-projecte corresponen determinacions projectuals i 
morfològicament més precises i unitàries, que establiran els corresponents Plans 
Parcials, en coherència amb les determinacions del plànol 4.2. 
 

 
 
L’àmbit dit “Entretorrents” es resol mitjançant 8 illes regulars relativament uniformes, 
de fet una variant del sistema general de subxarxes ortogonals que planteja 
l’ordenació de l’Eixample Nord. La continuïtat del carrer d’en Frederic fins a la xarxa 
capilar del Casc Antic permet relligar nou creixement amb ciutat històrica. 
 
La frontera d’aquesta quadrícula amb el parc-corredor es resol segons l’idea de parc 
equipat en que es basa el parc Entretorrents. Un hotel a tocar de la rotonda que obre 
el barri a la Ronda Ibèrica i 2 equipaments locals, completen el barri que s’endinsa a 
Vilanova i la Geltrú, a l’altra banda de la Ronda, donant continuïtat al parc-corredor. 
 
 
Les àrees-projecte 
 
L’àrea central 
Amb aquesta denominació fem referència a l’àmbit contingut entre les Rondes Central 
i Ibèrica i els dos eixos verticals centrals: una super-illa orientada a condensar una 
nova centralitat a l’Eixample Nord. Com tota centralitat, és funcionalment híbrida i 
complexa. Pel que fa al seu contingut, contindrà la futura Estació Intermodal que 
articularà la LOF amb l’estació d’autobusos i, així mateix, una concentració 
d’equipaments locals i activitat terciària, que es barrejarà amb un gruix important de 
residència. Els aparcaments soterranis asseguren l’accessibilitat i una mobilitat interna 
orientada als vianants. La forma i jerarquia del comerç al detall en la planta sol activarà 
l’activitat i identitat d’aquest àmbit central. La relació de continuïtat entre l’Estació 
Intermodal i el nou Hospital del Garraf doten de caràcter urbà la Ronda Ibèrica i, per la 
seva proximitat, haurien de facilitar el procés d’execució d’aquesta àrea projecte. 
 
L’àrea Residencial Ronda Ibèrica 
A tocar de l’àrea central, es proposa amb caràcter indicatiu una operació de caràcter 
prioritàriament residencial. Pressuposem un tipus d’habitatge de qualitat amb serveis 
oberts a un gran espai col·lectiu propi. Es tracta d’una promoció de funcionalitat 
especialitzada orientada a sud, i a una distància prudencial de la mobilitat intensa de la 
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ronda Ronda Ibèrica. Un projecte morfològicament acurat hauria de contribuir a 
transformar la Ronda Ibèrica en eix cívic, en coherència amb la importància d’aquesta 
Ronda travessera. 
 
Teixits d’activitats 
Les activitats s’han disposat en proximitat a la vialitat general, per tal d’evitar conflictes 
de mobilitat i confort als teixits residencials. De totes passades, la transició dels teixits 
residencials a les zones pròpiament d’activitat, es produeix de manera gradual. 
Conforme l’Eixample s’apropa al nord, unes illes funcionalment híbrides barregen 
activitats tecnològiques/terciàries amb habitatge. La normativa pertinent pautarà la 
necessària compatibilitat entre residència i activitat en aquestes illes heterogènies, que 
per altra banda s’ha produït sempre en les ciutats del sud d’Europa. Adjacents a la 
carretera de l’Arboç i la C-31, i per sota de la C-31, es disposen les àrees destinades 
exclusivament a activitats productives. L’estudi elaborat pel Gabinet d’Estudis 
Econòmics, que consta com a annex a la modificació puntual i que analitza la 
demanda de sòl per activitats econòmiques a Vilanova, preveu, en un escenari 
diversificat, l’ocupació del sòl per activitats, proposat en coherència a l’horitzó de 2036. 
L’ocupació generada podria arribar als 7.200 llocs de treball, atenent a ratios de 70 
m²/sostre per lloc de treball. D’acord amb aquestes hipòtesis, es preveu sòl per 
activitats equilibrat en cada sector. En el primer sector, i a tocar del gran parc lineal 
associat als Torrents de la Pastera i Parellada, es reserva sòl d’equipaments per 
activitats, destinat prioritàriament a la generació d’un Parc Tecnològic i Empresarial 
orientat a la tecnologia associada a la Dependència i la vida autònoma que inclou un 
Institut de Recerca en Tecnologies Assistencials. 
L’estudi precís de la morfologia urbana, les tipologies edificatòries i les seves 
interrelacions, es pot verificar en el plànol indicatiu que mostra alhora els episodis 
urbans i la totalitat. És aquest nivell de precisió el que ens permet verificar la idoneïtat 
morfològica dels paràmetres modificats i fixen la distribució i aprofitaments en els 
diferents sectors. 
 
 
 
 
 
 

 
Ordenació de l’Eixample Nord. Plànol  No Vinculant. 
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3.3.2 SISTEMA VIARI BÀSIC 
 
La vialitat s’ha pensat com un sistema orgànic compost per subxarxes autònomes 
susceptibles de funcionar amb independència abans d’integrar-se com una 
organització única. La seva execució es pot realitzar per peces separades segons 
demandi l’energia de la ciutat i els processos econòmics i socials que impulsen el seu 
creixement. La xarxa viària respon, conseqüentment, a un model econòmic i senzill 
que evita l’excés de protagonisme en la forma general urbana. Tal i com verifica 
l’anàlisi de la mobilitat, permet una fàcil organització del transport públic, ben 
combinada amb el servei als usuaris dels diferents teixits urbans. 
 
Els vials de jerarquia major del sector el conformen 4 eixos verticals, una diagonal i 
tres rondes travesseres. Aquesta xarxa de vies principals defineix implícitament unes 
super-illes de contingut funcional i morfològic diverses. Cada cinc d’aquestes super-
illes conté una xarxa de carrers locals que penja directament dels 5 eixos majors com 
les ramificacions d’una trama principal. Aquests 4 eixos majors i la diagonal de l’Arboç 
asseguren les continuïtats en sentit mar-muntanya i, conseqüentment, el lligam entre 
l’Eixample Nord i la Vilanova actual. 
 

 
Esquema paquets definits pel viari i continuïtats 

 
Ras i curt; es tracta de 5 eixos de caràcter diferent que, com les puntes d’una forquilla, 
apunten cap al nord: 2 eixos majors i centrals, un d’ells enllaçant amb Josep Coroleu i 
l’altra disgregat en el nucli vell de Vilanova a més travessen la ciutat fins a la C-31 tres 
eixos menors; la diagonal de la carretera de l’Arboç que modifica la seva trajectòria per 
enllaçar amb el carrer Menéndez Pelayo / carrer Montseny i dos eixos llindar a llevant 
el carrer “Masia Frederic”, que es fragmenta en el nucli antic, i a ponent el carrer 



  55 

extensió de Doctor Zamenhof fins a trobar l’enllaç amb la carretera de l’Arboç i la C-31 
completen aquests 5 dits urbans. 
 
El primer d’aquests eixos, perllongament del carrer de Miquel Guansé i adjacent al nou 
Hospital del Garraf i a l’Estatut Intermodal (Orbital+bus), s’obre pas fins a la C-31. A la 
part baixa, la seva configuració és la d’una avinguda àmplia, prioritàriament 
residencial/comercial que gradualment esdevé terciària / comercial, a partir de la 
Ronda Central. S’acompanya d’arbrat i voreres actives a tot el llarg, i a les plantes 
baixes hi haurà locals comercials. En d’intersecció amb la Ronda Central la 
preservació del Mas Xicarró i el propòsit de reconèixer la traça del camí preexistent, 
genera una inflexió cap al portal urbà de la C-31, que fa possible la continuïtat amb els 
itineraris agrícoles. Aquesta inflexió permet una traça visualment variada i la creació 
d’una cruïlla amb arquitectures diverses que fan ciutat. 
 
El segon eix central (el carrer Gran) enllaça directament amb el carrer Josep Coroleu i,  
mitjançant la Rambla de Lluís Companys, es planta fins al Passeig Marítim. Dos 
edificis importants, funcionalment híbrids, resolen la connexió amb la Ronda Ibèrica. 
Un cop travessada la ronda Central, una inflexió oposada a la del carrer Major ens 
porta fins a la C-31, generant així un nou portal d’accés a la ciutat. S’ha pensat amb 
una amplària de 30 m entre edificis alineats i també amb usos de comerç a les plantes 
baixes. 
 
 

 
L’Eixample Nord des de Vilanova 
 

 
 
             Cruïlles i enclaus urbans 
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Un sistema de continuïtats 

 
 
Així mateix, la façana contínua es fragmenta sense perdre l’ordre lineal i l’edificació 
s’adequa millor a les exigències d’autonomia formal dels edificis terciaris. Es tracta 
d’una avinguda moderna, amb arbrat i comerç intensiu a la primera part, que 
pautadament esdevé suport dels teixits prioritàriament terciaris i orientats a les 
activitats de la part alta. Amb una alçària mitjana de B+5P, només en les cruïlles els 
edificis de cantonada remunten discretament. A l’enclau central i en l’enllaç de la C-31 
i la Ronda Ibèrica, una composició d’arquitectures de major escala i identitat formal 
assenyalen les connexions amb la ciutat i el nou portal urbà d’entrada. 
 
Dels tres eixos menors, la Diagonal de l’Arboç s’obre camí fins al carrer Menéndez 
Pelayo a través del Parc a tocar de la Ronda Ibèrica. És un eix funcional que busca un 
millor lligam amb la ciutat i serveix als teixits productius a ponent del sector. En la seva 
arrencada és manifestament asimètric i recolza una gran peça residencial i el centre 
comercial a una banda i l’àrea esportiva i d’equipaments de nova creació a l’altra. Es 
tracta d’una via que es pot obrir pas fàcilment per enllaçar amb Menéndez Pelayo i 
esdevenir un carrer intens i estructural de la ciutat.  
 
Els eixos-llindar en els límits del sector són ben diferents: el carrer de la Masia de Can 
Frederic perllonga el barri del Llimonet fins al mateix casc antic, doblant la seva façana 
a l’altra banda de l’existent i multiplicant la seva vocació urbana amb dotació comercial 
i edificis singulars híbrids. És un eix menor que es ramifica en la seva trobada amb el 
casc antic de Vilanova, en una subxarxa de vies capilars que desemboquen ben aviat 
a la mateixa Rambla de Vilanova, eix major en el que es reconeix la ciutat actual. 
Sobretot, juga un paper important com a nervi urbà principal en el que es juxtaposen el 
barri del Llimonet i el teixit residencial en retícula ortogonal de nova formació. Per tant, 
de cohesionar la ciutat vella amb aquests barris caldrà confiar en l’eficiència d’aquest 
eix i també en el rol principal del Parc Entretorrents, que s’endinsa fins al mateix casc 
antic traspassant la Ronda Ibèrica. El cinquè i darrer eix-llindar és la continuació 
natural del carrer Doctor Zamenhof fins la gran rotonda que relliga la C-31 amb la 
diagonal. Serveix els equipaments docents contigus i té una funció prioritàriament 
circulatòria al servei dels teixits productius dels quals recollirà bona part dels trànsits 
específics. 
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És la suma d’aquests eixos la que assegura la permeabilitat de contactes de la ciutat 
actual amb el nous creixements de VNG Nord amb prou varietat i flexibilitat. Cadascú 
d’aquests eixos té la seva identitat i paper específic en el sistema general de Vilanova.  
Les arquitectures dibuixades, sobretot en la part alta dels dos eixos majors, 
representen una alternativa a les possibles variants que, respectant els paràmetres 
establerts pel que fa a la distribució d’activitats i aprofitaments potencials, són 
susceptibles de ser imaginades en coherència a la idea general de ciutat que es 
planteja. 
 
 

 
Enclaus urbans / nous accessos a Vilanova des de la C-31 

 
A més d’aquests 5 eixos verticals, es preveu l’execució de tres rondes travesseres: la 
Ronda Ibèrica, la Ronda Central i la Ronda C-31. Les Rondes són vies travesseres 
perpendiculars al sentit natural Nord-Sud dels eixos principals, que tenen una funció 
bàsica en la distribució i canalització dels trànsits principals. Són vies amb una funció 
primordialment circulatòria, que encaixen amb dificultat en el continum espaial urbà. 
Vilanova ha patit fins l’execució recent de la Ronda Ibèrica, la manca de travesseres 
horitzontals. Històricament, només la C-246 feia aquesta funció, amb la conseqüent 
manca de connexió horitzontal de la ciutat. La proposta, en coherència amb la 
M.P.G.O.U., preveu una Ronda Central intermèdia, per tal d’assegurar en la ciutat 
futura aquesta connexió horitzontal que enllaça l’àmbit de l’Eixample Nord a llevant i 
ponent de Vilanova. 
 
La Ronda Ibèrica ha resolt un problema de connexions horitzontals a Vilanova i, en 
aquest sentit, és una via eficient i necessària. Amb l’extensió de la ciutat al Nord, s’ha 
repensat com una avinguda cívica que integri la funció circulatòria i li atorgui un paper 
més complex i urbà. La proposta interpreta la Ronda Ibèrica com una conseqüència 
ben pautada d’interseccions plenes d’intensitat urbana pel que fa a les funcions i 
edificació pública. Amb àmplies voreres arbrades a les dues cares, es superarà l’efecte 
barrera actual per a que esdevingui una transició fàcil de circulacions verticals. 
 
La Ronda Central connecta transversalment tots els teixits de VNG Nord. La seva 
previsió en l’actual MPGOU, en tràmit, és necessària si es considera la distància que 
separa la C-31 de la Ronda Ibèrica. La seva continuïtat cap a Llevant i Ponent fan 
d’aquest element un lligam principal amb tot el Nord de la ciutat i alternativa futura i 
complementària a la Ronda Ibèrica actual. Tot plegat, contribuirà a descarregar de 
funcions circulatòries de travessia a la Ronda Ibèrica, un cop sigui completada. 
 
La C-31 haurà de modificar en un futur més o menys llunyà el seu paper de carretera 
comarcal. Per tal d’esdevenir Carretera i Ronda alhora, ha d’assumir un doble paper 
de via cívica amb portes d’entrada a Vilanova i el de carretera/travessera portadora de 
trànsits comarcals. Aquesta carretera-ronda és una via amb un trànsit de pas important 
(que no té relació de contacte directe amb la ciutat). Es considera, per tant, interessant 
poder independitzar la circulació dels trànsits de pas, de la circulació d’accés i sortida 
de la ciutat. D’altra banda, és convenient poder millorar la permeabilitat entre les dues 
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bandes de la C-31 (mar i muntanya), molt especialment en tot l’entorn de la Masia del 
Xicarró. La continuïtat entre la ciutat nova i el paisatge agrari mitjançant la continuïtat 
de la xarxa de camins i carrers en els mateixos nous portals de la ciutat és hipòtesi 
primordial d’aquest projecte. 
 
Per tant, i vistos els condicionants orogràfics de l’entorn, es proposa deprimir un tram 
de la calçada de la C-31, establint una calçada lateral i dues rotondes a doble nivell, 
que no interfereixin en la circulació de trànsit de la C-31 i, en canvi, permetin una bona 
mobilitat per a tots els moviments d’entrada i sortida de la ciutat des dels eixos bàsics 
de l’Eixample Nord. L’accés al nou Hospital del Garraf des de la C-31 exigeix, 
necessàriament, la primera d’aquestes Rotondes-portal urbà, que enllaçaria  
directament amb la nova centralitat constituïda per l’estació intermodal i el propi 
Hospital. La depressió de la C-31 es produirà entre el Torrent de Sant Joan i el Torrent 
de la Pastera. Una calçada lateral i superior, costat mar, fins a la carretera de l’Arboç, 
serviria alhora com a distribuïdor a les activitats de la part superior del sector i com a 
repartidor del tràfic d’entrada i sortida des dels portals del sector Eixample Nord. La 
fórmula que presentem permet creuar la C-31 per part del Camí de Mas de l’Arús i el 
Camí dels Escalons pràcticament a nivell del terreny. Complementàriament, en el futur 
es podria permeabilitzar la façana del Xicarró mitjançant un pont simple, bé a l’alçada 
del camí de Mas Xicarró, bé a Mas d’en Puig. 
 

 
Les Rondes Travesseres 

 
Les connexions de la xarxa de vies majors (eixos i rondes) es realitza mitjançant unes 
subxarxes locals i reticulars en les que els vianants prenen el protagonisme. Tots els 
carrers menors s’han pensat amb prioritat per als trànsits locals i de bicicletes, 
vinculats bé amb l’interface central, bé amb els dos grans parcs lineals, a llevant i 
ponent del sector. L’estructura general de tot el sistema viari respon a aquest criteri de 
jerarquia orientat a articular carrers intensos amb carrers de vianants. 
 
Aquest sistema viari en xarxa jerarquitzada ha de canalitzar la mobilitat generada per 
l’habitatge i les diferents activitats plantejades. Així mateix, serà compatible amb la 
xarxa de transport públic i la mobilitat de vianants i bicicletes. De fet, la proposta 
preveu que aquesta xarxa pública i no motoritzada s’imposi en el futur al transport 
privat motoritzat. 
 
El disseny concebut disposa d’un equilibri funcional entre els diferents tipus de 
transport, que intenta dimensionar unes infraestructures viàries coherents amb un 
model de ciutat contemporània que respecta els principis bàsics  que han fonamentat 
el desenvolupament de les ciutats mediterrànies. Els carrers nous neixen dels actuals 
eixos vertebradors de Vilanova i permeten una bona comunicació amb la ciutat tota, 
evitant desplaçaments incòmodes per vianants i bicicletes, orientant el transport privat 
a les rondes, que asseguren una bona segregació de fluixes. 
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L’estudi de Mobilitat verifica l’eficiència d’un model que consolida la comunicació entre 
Vilanova i la xarxa exterior, generant més macroilles, amb accessibilitat exclusivament 
local, que assegura la necessària confortabilitat a tots els sistemes locals. 
Tot plegat, constitueix l’argumentari funcional i formal que justifica i explica les 
determinacions d’estructura viària general que fixa aquesta Modificació Puntual de Pla 
General. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.3.3 SISTEMA D’EQUIPAMENTS I ESPAIS VERDS A NIVELL DE SECTOR 
 
El sistema d’espais lliures s’ha pensat des de la consciència de la necessària 
continuïtat territorial dins els artificis urbans. La infiltració del territori a la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú des de l’atenció a les lleis que imposa l’escala de la geografia ha 
derivat en una concepció de l’espai lliure que prima les delicades relacions en la 
frontera de la ciutat i el territori. 
 
La linealitat dels Torrents (d’en Parellada, de la Pastera, Sant Joan) ben encaixats els 
primers i amb llera més indefinida el de Sant Joan, origina uns corredors naturals que 
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s’han treballat des de la gestió de la torrencialitat estacional que els hi és pròpia. El 
propi control de la humitat del sòl ens porta cap a un sistema drenant, ara fortament 
vegetat, que servirà per reforçar les relacions de continuïtat en sentit transversal. La 
proposta permet la penetració del paisatge dins la ciutat, generant nous ordres i oferint 
estructures de drenatge natural, que forçosament han d’anar plegades amb l’artifici 
urbà. L’espai públic resultant és tant funcionalment complex que construeix límits i 
alhora relacions, emfatitzant els vincles amb el lloc i les transicions, tal com ho fan els 
ecosistemes naturals. A aquests dos grans parcs-corredor naturals s’ha d’afegir l’ampli 
espai intersticial entre els teixits urbans adjacents als dos eixos verticals centrals. 
Constitueix el cor públic l’Eixample Nord i ens hi referirem com “l’interface central”. 
 
 

 
 
Es tracta d’un ampli espai públic de gairebé 650 m de llargada per una amplària que 
oscil·la entre els 50-150 m. Amb dues cares radicalment asimètriques: a solana 
decididament arquitectònica i amb una condensació important d’activitats comercials i 
públiques i a l’ombra amb un sistema vegetal important, patchwork d’arbredes 
formades per espècies diferents i contrastades que van perdent intensitat fins arribar a 
la plaça de l’estació intermodal. Espai urbà amb un començament i un final com 
gairebé sempre trobem en els millors passejos de la urbanitat europea: la Plaça Nova 
adjacent a l’estació intermodal és la veritable porta d’aquest “interface públic” i es 
composa indirectament mitjançant quatre grans edificis-icona de la nova ciutat (edificis 
públics i híbrids de major expressivitat arquitectònica. L’important, però, és l’espai 
determinat per la seva interdistància i la condensació d’activitats que generen. 
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És un espai urbà artificial, exclusivament destinat a la mobilitat peatonal, amb 
obertures ben mesurades, que batega contraent-se, com per exemple davant de la 
galeria comercial oberta que segueix a la “Plaça Nova”, o dilatant-se. Ple de 
cantonades i caps d’edifici a la banda tectònica i comercial, a la cara oposada 
suggereix racons tranquils, passejades llargues i recorreguts en bicicleta. És un assaig 
amb una concepció contemporània de les rambles urbanitzades. Passeig continu en 
l’espai intermedi entre teixits urbans diferents, sempre en sentit mar-muntanya. Espai 
múltiple que connecta els diferents teixits urbans de l’Eixample Nord. 
 
Aquests espais lliures territorials es complementen amb els espais lliures de proximitat. 
Són espais de menor mida que els anteriors, localitzats a l’interior dels diferents teixits 
residencials, ben articulats mitjançant recorreguts exclusivament de vianants i 
disposats amb l’objectiu d’esdevenir espais de passejada, relació i contracte entre 
residents. 
 
La proposta disposa part important dels equipaments en la transició entre els teixits 
residencials i d’activitats amb els grans parcs públics, configurant un sistema de parcs 
equipats que, lògicament, augmenten la freqüència d’ús d’ambdós sistemes. El parc-
corredor que recull els torrents de La Pastera i d’en Parellada està vorejat en el seu 
perímetre per 8 grans parcel·les destinades a equipaments públics, tant d’escala 
comarcal com de veïnatge: l’Hospital del Garraf, un Centre Tecnològic i de Recerca, 
un IES 2+2, un CEIP 3 i d’altres equipaments més locals ocupen aquestes parcel·les.  
 
Al Parc del Torrent Can Sant Joan s’hi apropen una gran parcel·la destinada a 
equipaments esportius i d’altres equipaments de veïnatge. 
 



  62 

 
A tocar de l’Interface Central s’hi disposa l’Estació Intermodal i una gran parcel·la a la 
part superior vinculada al futur Parc Tecnològic/empresarial. Una col·lecció dispersa 
de reserves menors s’han localitzat a l’interior dels teixits residencials i d’activitats, per 
tal de garantir l’assistència de serveis als residents del sector Eixample Nord. Alguns 
d’aquests equipaments també seran espai social d’intercanvi entre els seus veïns i la 
resta de ciutadans de Vilanova. 
 
En una 1ra. hipòtesi, i en compliment de les exigències de reserves de sòl per a 
sistema d’equipaments del TRLUC 1/2010 de 3 d’agost, s’han previst 21 parcel·les que 
oscil·len entre els 700 i els 33.000 m², destinades inicialment als usos següents: 
 
IES 2+2 
CEIP 3 
Escola Bressol 
Habitatge Tutelat 
Centre Tecnològic i de Recerca 
CEIP 2 
Centre Cívic / Centre de dia 
CAP 
Hospital                                                                                
Centre dia 
Escola Bressol 
Centre Serveis Transport Públic 
Habitatge Tutelat 
Reserva Parc Tecnològic / Empresarial 
Biblioteca 
Escola Bressol 
Serveis Generals Administratius 
Esportiu 
 
 

De totes passades, l’Ajuntament de Vilanova haurà de decidir, en coherència a un Pla 
d’equipaments i raons d’oportunitat, les destinacions d’aquestes reserves. 
 
Alguns d’aquests equipaments locals tindran com a suport tres de les masies existents 
en el sector, que es reconvertiran mitjançant projecte de rehabilitació en equipaments 
públics, empremtes del lloc que contribueixen positivament a la necessària complexitat 
i varietat urbana. 
 
De tot plegat en resulta una reserva de sòl per equipaments públics de 142.607 m² 
(incloses les parcel·les destinades a habitatge dotacional). 
 
Aquests equipaments i les activitats infiltrades estratègicament en els teixits 
residencials permetran aconseguir un mosaic complex morfològicament funcional, ben 
articulats amb els espais lliures públics. Caldrà aprofitar la situació de grans 
equipaments de ciutat adjacents a la Ronda Ibèrica per caracteritzar aquesta via de 
manera més cívica i donar l’empenta definitiva de la ciutat més enllà d’aquesta primera 
Ronda. 
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Aquest propòsit d’infiltrar el territori a la ciutat es configura en uns parcs corredors que 
segueixen la geografia dels dos grans torrents que assenyalen l’àmbit. En la mateixa 
orientació, un tercer parc lineal artificial i urbà s’afegeix als anteriors. Els equipaments 
majors a la vora d’aquests parcs conformen un sistema de parcs equipats en benefici 
de l’àmbit i tota la ciutat. Aquests propòsits expliquen i determinen les modificacions 
que es representen en el plànol d’ordenació de sistemes P.4.3, en relació al 
planejament vigent. 
 
 
 
 
 
3.3.4. SÒLS DE SISTEMA VIARI EXTERN AL SÒL URBANITZABLE 
 
Són sòls exteriors al sector de l'Eixample Nord (S= 1.064.550,55 m²) constituïts per 
tres trams viaris assenyalats al plànol 3.1, amb una superfície de 81.809 m². 
 
En el tram de l'autovia C-31 confrontants amb el Sector Eixample Nord, s’assenyala la 
conveniència de millorar la permeabilitat de la via. En tot cas aquesta possible 
intervenció queda fora del Sector sense que, el sòl així delimitat, pugui generar 
aprofitaments lucratius, ni correlatives càrregues urbanístiques. Encara que la major 
part del sòl és aquí de caràcter públic, la possible adquisició d'altres terrenys afectats, 
haurà de portar-se a terme mitjançant l'expropiació forçosa per part de l'Administració 
Pública amb competència respecte l'esmentada via. Els sòls afectats fora de l'àmbit 
"Eixample Nord", tenen la condició de sòl rural. 
 
Pel que fa als dos trams de la Ronda Ibèrica, ja executada, en els que la proposta de 
modificació preveu intervenir amb la finalitat de millorar la seva connectivitat, el sòl 
necessari per a l'execució d'aquesta via s'ha obtingut mitjançant cessió anticipada per 
part dels seus propietaris mitjançant la fórmula de l'ocupació directa (art. 156 del 
TRLU), segons resulta dels convenis subscrits que s'adjunten al present document. 
S'executa el tram, a partir de l'eix de la Ronda que s'incloïa al PERI Fisa que ha 
efectuat la seva cessió en el marc de la gestió urbanística del seu polígon d'actuació. 
Si de les intervencions previstes en aquests sistemes resultés cap porció de terreny 
afectat, encara de titularitat privada, s'obtindria igualment per el mecanisme de 
l'ocupació directa. 
 
Els convenis de cessió anticipada han reconegut als propietaris cedents el 
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corresponent aprofitament urbanístic en el planejament parcial del Sector Eixample 
Nord. L’atribució a un o altre sector podrà realitzar-se pels tràmits de l'article 119 del 
TRLU (art. 118.6 TRLU) atenent al principi d'equidistribució.   
 

 
 
 
3.4 Divisió justificada tècnica, econòmica i jurídica en sectors 
 
L’acció de transformació inherent a aquest a la Modificació de PGOU comporta la 
necessària definició d’uns àmbits de desenvolupament que garanteixin la 
independència en el temps de les diferents accions que es determinen. 
Per tal de facilitar l’execució del planejament, i atenent a les diferents preexistències 
del sòl i context, es delimiten tres sectors. 
 

- El primer (en endavant PPS1) es delimita amb les determinacions exigides per 
l’article 68.4 del RLU, amb una superfície de 330.112 m². 

- El segon (en endavant PPS2) es delimita amb els mateixos continguts, amb 
una superfície de 265.962 m². 

- El tercer (en endavant PPS3) es delimita amb els mateixos continguts, amb 
una superfície de 468.476,55 m². 

 
El plànol 5 expressa gràficament la delimitació dels sectors. 
 
 
 
La divisió en tres sectors proposada en la Modificació Puntual del PGOU Sector 
Eixample Nord suposa que els tres sectors no inicien simultàniament el seu 
desenvolupament a l’inici del calendari de transformació, sinó que es desenvolupen 
successivament a mesura que el mercat té capacitat per absorbir el sostre proposat, 
que s’estima, per exemple, en el sector 1 al llarg de 21 anys (des de l’inici de la 
tramitació del seu planejament derivat fins a la finalització de la comercialització del 
seu producte immobiliari. 
 
El calendari de transformació global del sector 1 explica el procés de desenvolupament 
per anualitats successives fins als 21 anys previstos per la seva colmatació. 
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Urbanització Subsector 1

Comercialització

Cànon ACA

Avanç PPU

Redacc./Tramit./Aprov. PPUS1

Inscripció registral reparcel·lació

Redacc./Tramit./Aprov. Proj. Urb.

Taxes tramitació de projectes

Pagament indemnitzacions

2 anys

10 anys

3 anys

Htge, AE i pàrquings

Ccial i pàrquings

Htge, AE i pàrquings

Ccial i pàrquings

11 anys

1 any

4 anys

Despeses Estructura Consorci 6 anys

1 2 3 54 76 8 9 10 11 12 13 14 15

Etapa 1

Etapa 2

Reparcel·lació Subsector 1

Taxes i tramitació de projectes

Concurs idees 1,5 anys

3 anys

1 any

2 anys

Edificació

Etapa 1

Etapa 2

Htge, AE, ccial i pàrquings

Htge, AE, ccial i pàrquings

Planejament, gestió i urbanització

1 any

16 17 18 19 20 21 22

2 anys

2 anys

15,5 anys

Transmissió sòl urbanitzat

Aprovació inicial 1ª MPGO 1 any

Procediment Avaluació Ambiental 1 any

Antecedents

 
 
Aquesta previsió temporal tan dilatada deriva de les hipòtesis de l’estudi de viabilitat 
econòmica que es fixa en la capacitat del mercat d’absorbir nou sostre. Per fer 
rigoroses aquestes hipòtesis, es proposen valors en venda dels solars compatibles, 
tant amb el calendari d’absorció del mercat com dels preus i costos dels diferents 
productes immobiliaris proposats. 
 
Cal dir que, malgrat no és propi del contingut d’una Modificació Puntual de Pla General 
establir la divisió poligonal que correspondrà al planejament derivat, s’ha assajat per al 
1er sector una divisió en dues fases, no vinculants als efectes de poder avaluar la 
lògica econòmica del procés, fonamentats en supòsits raonables de calendari 
d’inversió i la seva recuperació. 
 
 
 
Justificació econòmica de l’equilibri entre sectors 
 
L’equilibri de càrregues i beneficis entre els tres sectors que s’inclouen en la 
Modificació Puntual del PGOU Eixample Nord s’ha dut a terme mitjançant el mètode 
residual estàtic, ja que resultaria fora lloc estimar un pla d’etapes o una periodificació 
per al desenvolupament de tres sectors que poden suposar  7.341 habitatges a llarg 
termini que el seu horitzó temporal va més enllà dels 30 anys. 
 
El sector 1 presenta un valor de repercussió de sòl sobre sostre privatiu un 6,93% per 
sobre del que presenta el sector 2, i el sector 3 presenta un valor de repercussió de sòl 
sobre sostre privatiu un 14,81% per sobre del que presenta el sector 3, valors relatius 
que entren dins dels marges establerts per la llei. 
 
Justificació tècnica de la divisió en sectors 
 
La divisió en sectors delimitada en el plànol 5 presenta 3 sectors discontinus. La 
discontinuïtat dels tres sectors és deguda fonamentalment a la voluntat d’equilibri en 
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cada sector, l’ús residencial i l’ús productiu (industrial, activitats), d’acord amb els 
objectius dels concurs i les bases. Aquesta oferta simultània en cada sector de sòl 
destinat a ambdós usos exigia descomposició dels àmbits de cada sector, si es volia 
respectar la morfologia general proposada. Per altra banda, tal com s’explicita en el 
quadre “Previsió d’Urbanització del sector Eixample Nord, a Vilanova”, la successió 
progressiva i equilibrada d’obra d’urbanització interna i d’infraestructures generals i 
afectacions, exigia una descomposició progressiva en els tres sectors de les diferents 
infraestructures, de tal manera que cada sector pogués ser funcional un cop colmatat 
l’anterior. El quadre referit explica amb detall aquesta seqüència tècnica i l’obra 
d’urbanització corresponent a cada sector. 
 
Per tant la identificació i delimitació de cada àmbit discontinu ha tingut en compte els 
diferents usos previstos, la localització en relació a la progressiva transformació, la 
dimensió i coherència en relació a la ciutat existent i sistemes urbanístics previstos i el 
progressiu creixement i necessitats futures. 
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4. Quadres de característiques i comprovació de sòls públics necessaris 

 

4.1 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PGO EN L’ÀMBIT EIXAMPLE NORD 

 ÀMBIT 

 
 
Superfície Total de l’àmbit  

1.064.550,55 m² 

 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 14a2 ) * 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 14a2 / 15c) * 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 15c) * 

 
126.698 m² 

 119.563 m² 
147.799 m² 

Superfície Total Sistemes 670.490,55 m² 
Espais lliures F 215.339 m² 
Equipaments col·lectius – esportius –
docents 

E – G - H 142.607 m² 

General Viari                   A 274.657,55 m² 
Hidrològic SH 37.887 m² 

 

 
Sostre Total de la proposta (edificabilitat total de l’àmbit) 

 
 1.128.424,00 m²st 

 
Ús residencial 

 
660.755 m²st  

  
58,55 % del st 

- habitatge lliure 396.453 m²st  60 % del st 
- habitatge protegit  132.151 m²st  20 % del st 
- habitatge protegit concertat  132.151 m²st  20 % del st 
 
Nombre màxim d’habitatges 

 
 

 
7.341 habitatges 

 
Ús comercial i indústria urbana 

 
467.669 m²st  

 
41,45 % del st 

 
- ús comercial 

 
59.645 m²st 

 

- ús indústria urbana  408.024 m²st  

 
 
 
Dades de generació d’aprofitament 

 
 

 
Segons PGOU vigent (10%) 

 
10% sobre 784.041,33m2 str 

  
78.404,13 m2 str 

 
Increment de sostre (15%) 

 
15% sobre 344.382,25 m2 str  

 
51.657,34 m2 str 

 
Total 

 
 

 
130.061,47 m2 str 
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4.2 QUADRE COMPARATIU ENTRE EL PLANEJAMENT VIGENT I LA 
PROPOSTA DE PLANEJAMENT 

 
 

PLANEJAMENT VIGENT 

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 
 

 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO 

EN L’ÀMBIT EIXAMPLE NORD 
 

 SECTOR 1  
Qualificacions sup. de l’àmbit 1.029.900 m²  Qualificacions sup. de l’àmbit 330.112,00 m² 
SISTEMES   SISTEMES  
Espais Lliures 175.083 m²  F Espais Lliures 56.797 m² 
Equipaments 61.794 m²  E – G – H Equipaments col·lectius – esportius - docents 51.720 m² 
Vialitat 226.578 m²  A General Viari 87.411 m² 
   SH Hidrològic 15.545 m² 
     
   ZONES  
   14a2 Ordenació Volumètrica  65.325 m² 
   14a2 / 15c Ordenació Volumètrica / Indústria urbana 9.737 m² 
   15c Indústria urbana 43.577 m² 
     
ZONES   SECTOR 2  
   Qualificacions sup. de l’àmbit 265.962,00 m² 
   SISTEMES  
Residencial (14a2) i Industrial, terciari i de    F Espais Lliures 52.842 m² 
Serveis (15c) 566.445 m²  E – G – H Equipaments col·lectius – esportius - docents 50.252 m² 
   A General Viari 61.890 m² 
   SH Hidrològic 7.001 m² 
     
   ZONES  
   14a2 Ordenació Volumètrica  17.164 m² 
   14a2 / 15c Ordenació Volumètrica / Indústria urbana 52.882 m² 
   15c Indústria urbana 23.931 m² 
     
   SECTOR 3   
   Qualificacions sup. de l’àmbit 468.476,55 m² 
   SISTEMES  
   F Espais Lliures 105.700 m² 
   E – G – H Equipaments col·lectius – esportius - docents 40.635 m² 
   A General Viari 125.356,55 m² 
   SH Hidrològic 15.341 m² 
     
   ZONES  
   14a2 Ordenació Volumètrica  44.209 m² 
   14a2 / 15c Ordenació Volumètrica / Indústria urbana 56.944 m² 
   15c Indústria urbana 80.291 m² 
     
     
     
     
ÀMBITS DE SISTEMES GENERALS I ZONES NO 
VINCULATS ALS SECTORS 1, 2 i 3 

   

     
A Viari 91.834 m²  A Viari 81.809,45 m² 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
SUPERFÍCIE TOTAL DE SÒL 
DEL PLANEJAMENT VIGENT. 

 
 

1.029.900 m² 

  
SUPERFÍCIE TOTAL DE SÒL 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO 

 
 

1.146.360,00 m² 
RESUM DE QUALIFICACIONS VIGENTS 
DE SÒL. EQUIPAMENT I ESPAIS LLIURES 
A L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ  

  RESUM DE QUALIFICACIONS PROPOSTA.  
EQUIPAMENT I ESPAIS LLIURES A L’ÀMBIT DE LA 
MODIFICACIÓ 

 

Espais lliures 175.083 m²  F Espais lliures 215.339 m² 
Equipaments 61.794 m²  E – G- H  Equipaments col·lectius – esportius - docents 142.607 m² 
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Planejament vigent Modificació Puntual del PGO en l’àmbit Eixample 
Nord 

 
Qualificacions 
Superfície Total. 

 
 

1.029.900 m² 

Qualificacions 
Superfície Total sectors 1,2, 3 

 
 

1.064.550,55 m² 
Sistemes   Sistemes  
Espais lliures (F) 175.083 m² Espais lliures (f) 215.339 m² 
Equipaments (E-G-H) 61.794 m² Equipaments (E-G-H)  

142.607 m² 
Vialitat (A) 226.578 m² Vialitat (A) 274.657 m² 
  Sistema Hidrològic (SH) 37.887 m² 
    
Zones 
(14A2 – 15c) 

566.445 m²  Zones  
14a2 
14a2 / 15c 
15c 

 
126.698 m² 
119.563 m² 
147.799 m² 

  Edificabilitat màxima total 1.128.424 m²st 
  Edificabilitat residencial 660.755 m²st 
  Edificabilitat no residencial 467.669 m²st 
  Nombre màxim habitatges 7.341 habitatges  
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4.3 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE SÒL PER ZONES VERDES, 
EQUIPAMENTS I VIALITAT A NIVELL DE SECTOR 

 
 (Sector 1) 
 
Superfície Total del Sector  

330.112,00 m² 

 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 14a2 ) * 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 14a2/15c) * 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 15c) * 

 
65.325 m² 
 9.737 m² 

43.577 m² 
Superfície Total Sistemes 211.473 m² 
Espais lliures Total F 56.797 m² 
Espais lliures indicats plànol 4.2  42.806 m² 

Espais lliures interior subclaus zona  13.991 m² 

Equipaments col·lectius – esportius –
docents Total 

E – G - H 51.720 m² 

Equipaments col·lectius – esportius –
docents indicats plànol 4.2 

 49.829 m² 

Equipaments col·lectius – esportius –
docents interiors subclaus zona 

 1.891 m² 

General Viari Total           A 87.411 m² 
General Viari indicat plànol 4.2            52.504 m² 

General Viari interior subclaus zona            34.907 m² 

Hidrològic SH 15.545 m² 
 

 
 
 
Sostre Total de la proposta (edificabilitat total del sector) 

 
 349.919,00 m²st 

 
Ús residencial 

 
225.109 m²st  

  
64,33 % del st 

- habitatge lliure 135.065,40 m²st  60 % del st 
- habitatge protegit  45.021,80 m²st  20 % del st 
- habitatge protegit concertat  45.021,80 m²st  20 % del st 
 
Nombre màxim d’habitatges 

 
 

 
2.501 habitatges 

 
Ús comercial i indústria urbana 

 
124.810 m²st  

 
35,67 % del st 

 
- ús comercial 

 
21.030 m²st 

 

- ús indústria urbana  103.780 m²st  
 
 

 (Sector 2) 
 
Superfície Total del Sector  

265.962,00 m² 

 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 14a2 ) * 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 14a2/15c) * 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 15c) * 

 
17.164 m² 

 52.882 m² 
23.931 m² 

Superfície Total Sistemes 171.985 m² 
Espais lliures Total F 52.842 m² 
Espais lliures indicats plànol 4.2  44.656 m² 

Espais lliures interior subclaus zona  8.186 m² 

Equipaments col·lectius – esportius –
docents Total 

E – G - H 50.252 m² 

Equipaments col·lectius – esportius –
docents indicats plànol 4.2 

 48.278 m² 

Equipaments col·lectius – esportius –
docents interiors subclaus zona 

 1.974 m² 

General Viari Total           A 61.890 m² 
General Viari indicat plànol 4.2            31.161 m² 

General Viari interior subclaus zona            30.729 m² 

Hidrològic SH 7.001 m² 
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Sostre Total de la proposta (edificabilitat total del sector) 

 
306.940,00 m²st 

 
Ús residencial 

 
187.610 m²st 

  

  
61,22 % del st 

- habitatge lliure 112.566m²st    60 % del st 
- habitatge protegit  37.522 m²st  20 % del st 
- habitatge protegit concertat 37.522 m²st  20 % del st 
 
Nombre màxim d’habitatges 

 
 

 
2.084 habitatges 

 
Ús comercial i induústria urbana 

 
 119.330 m²st  

 
38,78 % del st 

 
- ús comercial 

 
15.731 m²st 

 

- ús indústria urbana  103.599 m²st  
 
 
(Sector 3) 
 
Superfície Total del Sector  

468.476,55 m² 

 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 14a2 ) * 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 14a2/15c) * 
Superfície Total Sòl Privat (Zones clau 15c) * 

 
44.209 m² 

 56.944 m² 
80.291 m² 

Superfície Total Sistemes 287.032,55 m² 
Espais lliures Total F 105.700 m² 
Espais lliures indicats plànol 4.2  84.081 m² 

Espais lliures interior subclaus zona  21.619 m² 

Equipaments col·lectius – esportius –
docents Total 

E – G - H 40.635 m² 

Equipaments col·lectius – esportius –
docents indicats plànol 4.2 

 32.720 m² 

Equipaments col·lectius – esportius –
docents interiors subclaus zona 

 7.915 m² 

General Viari Total           A 125.356,55 m² 
General Viari indicat plànol 4.2            81.828,55 m² 

General Viari interior subclaus zona            43.528 m² 

Hidrològic SH 15.341 m² 
 

 
 
Sostre Total de la proposta (edificabilitat total del sector) 

 
471.565,00 m²st 

 
Ús residencial 

 
248.036 m²st 

  

  
52,60 % del st 

- habitatge lliure 148.821,60 m²st    60 % del st 
- habitatge protegit  49.607,20 m²st  20 % del st 
- habitatge protegit concertat 49.607,20 m²st  20 % del st 
 
Nombre màxim d’habitatges 

 
 

 
2.756 habitatges 

 
Ús comercial i indústria urbana 

 
223.529 m²st  

 
47,40 % del st 

 
- ús comercial 

 
22.884 m²st 

 

- ús indústria urbana  200.645 m²st  
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4.4 QUADRE AMB JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA DIVISIÓ 
EQUILIBRADA EN SECTORS. 

Equilibri entre Sectors (mètode residual estàtic) F = VM x (1-b) – C1 – ..... – Cn
 

               Sector 1     Sector 2     Sector 3 

Font: PROMO Assessors Consultors SAP

Sostre total (m2) 349.919,00 306.940,00 471.565,00

Sostre total (%) 31,01% 27,20% 41,79%

Cessió AU (m2) 40.331,48 36.246,95 53.483,10

Cessió AU (%) 11,53% 11,81% 11,34%

Sostre privatitzable (€/m2) 309.587,52 270.693,05 418.081,90

Ingrés €/m2 sostre privatitzable 2.157,72 2.096,45 1.983,36

Cost edificació €/m2 sostre privatitzable 1.233,40 1.199,99 1.142,70

Càrrega urbanística imputable €/m2 
sostre

128,87 133,54 118,79

Total costos €/m2 privatitzable 1.362,27 1.333,53 1.261,48

b (Marge de benefici del promotor) 20,36% 20,58% 21,10%

Valor de repercussió €/m2 sostre 356,11 331,43 303,38

Diferència 0,00% -6,93% -14,81%

 

Subsector 1 b Sostre previst % b ponderada

Habitatge1ª residpencia 18,00% 225.109,00 50,14% 9,02%

Sostre Comercial 24,00% 15.330,00 3,41% 0,82%

Sostre nau industrial 27,00% 72.646,00 16,18% 4,37%

Edifici multiplanta 21,00% 31.134,00 6,93% 1,46%

Edifici hotel 22,00% 5.700,00 1,27% 0,28%

Plaçes aparcament 20,00% 99.052,92 22,06% 4,41%

Total 448.971,92 100,00% 20,36%

Subsector 2 b Sostre previst % b ponderada

Habitatge1ª residpencia 18,00% 187.610,00 48,22% 8,68%

Sostre Comercial 24,00% 15.731,00 4,04% 0,97%

Sostre nau industrial 27,00% 72.519,30 18,64% 5,03%

Edifici multiplanta 21,00% 31.079,70 7,99% 1,68%

Edifici hotel 22,00% 0,00 0,00% 0,00%

Plaçes aparcament 20,00% 82.103,58 21,10% 4,22%

Total 389.043,58 100,00% 20,58%

Càlcul b (Marge de benefici del promotor)

SUbsector3 b Sostre previst % b ponderada

Habitatge1ª residpencia 18,00% 248.036,00 42,72% 7,69%

Sostre Comercial 24,00% 22.884,00 3,94% 0,95%

Sostre nau industrial 27,00% 140.451,50 24,19% 6,53%

Edifici multiplanta 21,00% 60.193,50 10,37% 2,18%

Edifici hotel 22,00% 0,00 0,00% 0,00%

Plaçes aparcament 20,00% 109.069,33 18,78% 3,76%

Total 580.634,33 100,00% 21,10%
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4.5 COMPROVACIÓ DE SÒLS PÚBLICS NECESSARIS EN LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE PGO 

 
Compliment de les reserves per espais lliures i equipaments (art. 65 del TRLLU) 

D’acord amb l’article 65 (epígrafs 3, 4 i 5) del TRLLU i l’article 81.4 del Reglament de 
Gestió, el sòl mínim a reservar per a zones verds i espais lliures és el següent: 

Càlculs per raó de la superfície del sector: 

Sup. Mínima Espais lliures d’ús públic (PO) 
Zona Terciària Industrial:      384.928,15 m² 
Àmbit computable sostre no habitatge:           56.268,84 m² 
(% proporcional al sostre) 
 
10% del sòl computable (art. 81.4 Reglament):      44.119,69 m² 
    Total Espais lliures:     44.119,69 m² 
 
Sup. Mínima Equipaments públics 
Zona Terciària Industrial:      384.928,15 m² 
Àmbit computable sostre no habitatge:           56.268,84 m² 
(% proporcional al sostre) 
 
5% del sòl computable (art. 81.4 Reglament):      11.162,88 m² 
    Total Equipaments:        22.059,84 m² 
 
Càlculs per raó del sostre (ús residencial) i superfície (ús no residencial): 
Sup. Mínima Espais lliures d’ús públic (PO) 
20 m² de sòl per 100 m² de sostre ús habitatge:  132.151,00 m² 
    Total Espais lliures:    132.151,00 m² 
 
Sup. Mínima Equipaments públics 
20 m² de sòl per 100 m² de sostre ús habitatge:  132.151,00 m² 
    Total Equipaments:    132.151,00 m² 

 
 
 Sistemes mínims 

generats (art. 65) 
 Sistemes de la Proposta 

Espais lliures públics 176.270,69 m² sòl < 215.339,00 m² sòl  
Equipament públic 154.210,84 m² sòl > 142.607,00 m² sòl 

TOTAL 330.481,53 m² sòl < 357.946,00 m² sòl 
 

La proposta presenta un total de sòl per a sistema d’Equipaments públics  i Espais 
lliures molt superior (+27.465m2) als mínims generats (art. 65), conseqüentment és 
perfectament possible i d’acord amb les necessitats de Vilanova destinar part d’aquest 
escreix de sistema verd (lliures públics) als sòls pertinents per a equipaments públics. 
Els Plans Parcials precisarien el lloc i característiques del sòl destinat a aquestes 
dotacions. 
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SECTOR 1 
 
Compliment de les reserves per espais lliures i equipaments (art. 65 del TRLLU)  

D’acord amb l’article 65 (epígrafs 3, 4 i 5) del TRLLU i l’article 81.4 del Reglament de 
Gestió, el sòl mínim a reservar per a zones verds i espais lliures és el següent: 

Càlculs per raó de la superfície del sector: 

Sup. Mínima Espais lliures d’ús públic (PO) 
Zona Terciària Industrial:        97.878.,00 m² 
Àmbit computable sostre no habitatge:           19.767,00 m² 
(% proporcional al sostre) 
 
10% del sòl computable (art. 81.4 Reglament):      11.764,50 m² 
    Total Espais lliures:     11.764,50 m² 
 
Sup. Mínima Equipaments públics 
Zona Terciària Industrial:       97.878.,00 m² 
Àmbit computable sostre no habitatge:           19.767,00 m² 
(% proporcional al sostre) 
 
5% del sòl computable (art. 81.4 Reglament):       5.882,25 m² 
    Total Equipaments:         5.882,25 m² 
 
Càlculs per raó del sostre (ús residencial) 
Sup. Mínima Espais lliures d’ús públic (PO) 
20 m² de sòl per 100 m² de sostre ús habitatge:      45.021,00 m² 
    Total Espais lliures:        45.021,00 m² 
 
Sup. Mínima Equipaments públics 
20 m² de sòl per 100 m² de sostre ús habitatge:      45.021,00 m² 
    Total Equipaments:        45.021,00 m² 

 
 Sistemes mínims 

generats (art. 65) 
 Sistemes de la Proposta 

Espais lliures públics   56.785,50 m² sòl <   56.797,00 m² sòl 
Equipament públic   50.903,25 m² sòl <   51.721,00 m² sòl 

TOTAL 107.688,75 m² sòl < 108.518,00 m² sòl 
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SECTOR 2 
 
Compliment de les reserves per espais lliures i equipaments (art. 65 del TRLLU)  

D’acord amb l’article 65 (epígrafs 3, 4 i 5) del TRLLU i l’article 81.4 del Reglament de 
Gestió, el sòl mínim a reservar per a zones verds i espais lliures és el següent: 

Càlculs per raó de la superfície del sector: 

Sup. Mínima Espais lliures d’ús públic (PO) 
Zona Terciària Industrial:        89.768,02 m² 
Àmbit computable sostre no habitatge:           13.630,83 m² 
(% proporcional al sostre) 
 
10% del sòl computable (art. 81.4 Reglament):      10.339,88 m² 
    Total Espais lliures:     10.339,88 m² 
 
Sup. Mínima Equipaments públics 
Zona Terciària Industrial:        89.768,02 m² 
Àmbit computable sostre no habitatge:           13.630,83 m² 
(% proporcional al sostre) 
 
5% del sòl computable (art. 81.4 Reglament):       5.169,94 m² 
    Total Equipaments:         5.169,94 m² 
 
Càlculs per raó del sostre (ús residencial) 
Sup. Mínima Espais lliures d’ús públic (PO) 
20 m² de sòl per 100 m² de sostre ús habitatge:    37.522,20 m² 
    Total Espais lliures:      37.522,20 m² 
 
Sup. Mínima Equipaments públics 
20 m² de sòl per 100 m² de sostre ús habitatge:    37.522,20 m² 
    Total Equipaments:      37.522,20 m² 

 
 Sistemes mínims 

generats (art. 65) 
 Sistemes de la Proposta 

Espais lliures públics   47.862,08 m² sòl <   52.842,00 m² sòl 
Equipament públic   42.692,14 m² sòl <   50.252,00 m² sòl 

TOTAL 90.554,22 m² sòl < 103.094,00 m² sòl 
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SECTOR 3 
 
Compliment de les reserves per espais lliures i equipaments (art. 65 del TRLLU)  

D’acord amb l’article 65 (epígrafs 3, 4 i 5) del TRLLU i l’article 81.4 del Reglament de 
Gestió, el sòl mínim a reservar per a zones verds i espais lliures és el següent: 

Càlculs per raó de la superfície del sector: 

Sup. Mínima Espais lliures d’ús públic (PO) 
Zona Terciària Industrial:      199.330,00 m² 
Àmbit computable sostre no habitatge:           22.734,00 m² 
(% proporcional al sostre) 
 
10% del sòl computable (art. 81.4 Reglament):      22.206,46 m² 
    Total Espais lliures:     22.206,46 m² 
 
Sup. Mínima Equipaments públics 
Zona Terciària Industrial:      199.330,00 m² 
Àmbit computable sostre no habitatge:           22.734,00 m² 
(% proporcional al sostre) 
 
5% del sòl computable (art. 81.4 Reglament):    11.103,23 m² 
    Total Equipaments:      11.103,23 m² 

 
Càlculs per raó del sostre (ús residencial) 
Sup. Mínima Espais lliures d’ús públic (PO) 
20 m² de sòl per 100 m² de sostre ús habitatge:    49.607,00 m² 
    Total Espais lliures:      49.607,00 m² 
 
Sup. Mínima Equipaments públics 
20 m² de sòl per 100 m² de sostre ús habitatge:    49.607,00 m² 
    Total Equipaments:      49.607,00 m² 

 
 Sistemes mínims 

generats (art. 65) 
 Sistemes de la Proposta 

Espais lliures públics   71.813,46 m² sòl <   105.700,00 m² sòl 
Equipament públic   60.710,23m² sòl >   40.635,00 m² sòl 

TOTAL 132.523,69 m² sòl < 140.961,00 m² sòl 
       

 

La proposta presenta un escreix de sòl per a sistema d’Equipaments públics respecte 
als sistemes mínims generats (art. 65) de 33.887m2 de sòl, conseqüentment en el 
moment de desenvolupar aquest sector seria en funció del que s’estableixi destinar 
més de 20.000m2 més de sòl a equipament públic per satisfer les necessitats del 
Sector. En qualsevol cas l’ordenació del pertinent Pla Parcial compta per ambdós 
sistemes amb un escreix total de 8.438m2 de sòl. 

 
 
 

A Vilanova i la Geltrú, març 2016 
 
 
 
 
UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P.-Manuel Ruisánchez, Arquitectes S.L.P 



 

 

5. Normativa Urbanística 
 
 
Art. 1 Objecte i àmbit territorial 

1. L’objecte d’aquesta Modificació Puntual del PGOU de Vilanova i la Geltrú, 
Eixample Nord, és formalitzar l’ordenació de conjunt de l’àmbit i la seva divisió 
en sectors  diversos, per tal d’adequar-lo a les raonables necessitats de 
creixement de la ciutat. 

2. L’àmbit d’aquesta Modificació Puntual és el de l’actual sector de sòl 
urbanitzable de l’Eixample Nord, amb ajustos situats en el perímetre de l’àmbit. 
El plànol P.3.1 explicita la delimitació de l’àmbit. 

Art. 2 Interpretació i vigència de la Modificació Puntual del PGOU de Vilanova i 
la Geltrú. Eixample Nord 

Per allò no especificat en la present normativa seran d’aplicació les Normes 
Urbanístiques (NNUU) del Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació 
Municipal de Vilanova i la Geltrú (TR RPGOM), aprovat definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona el 16 de març 2005 i, particularment, els 
següents articles:   

- 170 a 175, corresponents al Capítol primer, Disposicions comuns, del Títol 
V, Regulació del sòl urbanitzable 

- 176 a 177, corresponents a la part comú del Capítol segon, Zona de 
desenvolupament residencial (clau 14), del Títol V 

- 178 a 182, corresponents a les Subzones de desenvolupament residencial 
d’intensitat 1 (clau 14a) del Capítol segon del Títol V 

- 210 i 216  a 220, corresponents al Capítol tercer, Zona de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), del Títol V 

En cas de contradicció, prevalen les determinacions d’aquesta normativa 
respecte a les NNUU del TR RPGOM. Quan no sigui possible resoldre la 
contradicció entre les anteriors seguint l’ordre de prevalença establert, o en cas 
d’omissió d’ambdues, s’acudirà a la memòria i annexes de la present 
modificació, en primer lloc, i a la memòria i annexes de la RPGOM, en segon 
lloc. En cas de contradicció entre la memòria i els annexes, prevaldrà la 
primera sobre els segons. 

La modificació dels articles de les NNUU del TR RPGOM per part d’aquesta 
normativa s’entendrà feta només en relació a l’àmbit de l’Eixample Nord, 
objecte de la present modificació puntual del PGOM. 

Art. 3 Administració actuant 

L’Administració actuant en la transformació urbanística de l’Eixample Nord serà 
el Consorci VNG Eixample Nord, constituït per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’INCASÒL. 
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Art. 4 Classificació del sòl 

Aquesta Modificació Puntual del PGOU classifica, en coherència amb la 
classificació prèvia i els objectius d’ordenació, la totalitat del sòl del seu àmbit 
com a sòl urbanitzable, a excepció del sistema viari extern als sectors que 
permaneixen com a sòl no urbanitzable. 

 
Art. 5 Determinació del règim urbanístic 

1. Aquest Modificació Puntual del PGOU qualifica el sòl segons la seva 
destinació en la nova ordenació en sistemes i zones, sens perjudici de 
l’ordenació detallada que resulti del planejament derivat. 

2. Els sistemes corresponen a les àrees de sòl destinades a serveis de caràcter 
públic i interès general que permeten aconseguir els objectius de planejament 
en matèria de vialitat, espais lliures, equipaments comunitaris i protecció del 
sistema hidrològic. 

3. Les zones corresponen a les àrees de sòl, susceptibles d’aprofitament o 
utilització privades. La naturalesa de cada zona està determinada per les 
condicions d’ordenació que es requereixen en els corresponents àmbits. 

Art.6 Identificació de sistemes i zones 

La denominació i el codi identificador en sistemes i zones s’ha assimilat al 
corresponent del TRRPGOM de Vilanova i la Geltrú. 

El codi mixt tipus 14a2/15c expressa una doble qualificació de sòl, la superfície 
de la qual, als efectes de quantificació numèrica, es reparteix segons el % 
establert per a cada una de les qualificacions en cada un dels 3 sectors. 

Els codis 14a i 15c es divideixen en 8 àmbits cadascun 14a1 a 14a8 i 5c1 a 
5c8, en els que s’estableixen les superfícies de sòl destinades a zones de sòl 
privat i sistemes a precisar en el planejament derivat. 

SISTEMES  

 - Viari (clau A) 

 - Espais lliures (clau F) 

 - Equipaments (claus E, G, H)  

 - Hidrològic (clau SH)  
  

 ZONES 

 Residencial. Volumetria específica (clau 14a) 
Indústria Urbana (clau 15c). Mixte Residència-Indústria (clau 14a, 15c) 

 

Art.7 Sistema viari 

1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària 
destinats a vialitat i aparcament. S’identifiquen en el plànol d’ordenació 4.2. 
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2. A l’interior de cada àmbit en que es divideixen les 3 zones d’aquesta 
Modificació Puntual de PGOU s’estableixen una vialitat complementària que 
haurà de ser respectada en un mínim del 80% de la superfície establerta. El sòl 
restant d’aquesta reducció es destinarà a espais lliures. 

Art.8  Sistema d’espais lliures 

1.  Comprèn la totalitat del sòl qualificat amb la clau F en el plànol P.4 
d’aquesta Modificació Puntual de PGOU. 

2. El planejament derivat podrà precisar i adaptar justificadament la forma i 
mida dels diferents espais lliures complementaris fixats a l’interior de cadascú 
dels àmbits 14a(1) a 14a(8) i 15c(1) a 15c(8), però haurà de respectar la 
superfície establerta i el manteniment de la seva funcionalitat. 

Art. 9  Sistema d’equipaments comunitaris 

1. El sistema d’equipaments comunitaris comprèn la totalitat del sòl qualificat 
amb les claus E, G i H, delimitat en el plànol 4.3. 

2. Aquesta Modificació Puntual del Pla General preveu reserves de sòl amb les 
claus E, G i H. El planejament derivat podrà precisar i adaptar justificadament la 
forma i mida dels diferents equipaments, però haurà de respectar la superfície 
global prevista en cada àmbit. També concretarà el tipus d’equipament, segons 
les necessitats del municipi, així com les condicions d’edificació que 
s’adequaran a les necessitats funcionals pertinents i a les condicions urbanes 
del lloc on s’ubiquin. 

Art. 10  Sistema hidrològic 

1. El sistema hidrològic comprèn els espais delimitats segons les línies 
d’inundabilitat PR10. 

 
2. Aquests espais comprenen el sòl qualificat amb la clau SH en el plànol 4.3. 

Al seu interior no es permet cap tipus d’intervenció, ja que la seva funció 
exclusiva és la d’assegurar la continuïtat de les avingudes PR10.  

 

Art. 11  Característiques, condicions de gestió, ordenació i ús Sector 1 

 
Àmbit d’equidistribució: 330.112 m² 
 
Sector discontinu format per tres àmbits d’extensió molt diferent, adjacents a la Ronda 
Ibèrica. Els tres àmbits estan perfectament delimitats en el plànol 5. 
 
CESSIONS MÍNIMES DE SISTEMES SÒL URBANITZABLE 
 
Vialitat:   87.411 m² (26,48%) 
Indicada al plànol 4.2: 52.504 m² 
Interior subclaus zona: 34.907 m² 
 
Espais Lliures:  56.797 m² (17,20%) 
Indicada al plànol 4.2: 42.806 m² 
Interior subclaus zona: 13.991 m² 
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Equipaments:   51.720 m² (15,67%) 
Indicada al plànol 4.2: 49.829 m² 
Interior subclaus zona:   1.891 m² 
 
Hidrològic:   15.545 m²   (4,71%) 
 
Total sistemes           211.473 m² (64,06%) 
 

1. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, 
inferiors a les previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació 
d’espais lliures i/o equipaments públics i/o reserves per a serveis tècnics. 

 
 
 

Distribució de l’aprofitament  

Ús d’habitatge (edificabilitat màx.) 225.109,00 m² st 

Edificabilitat màxima                 349.919,00 m² st 

Habitatge lliure (edificabilitat màx.) 135.065,40 m² st 

Habitatge en règim protegit 45.021,90 m² st 

Habitatge en règim protegit concertat 45.021,90 m² st 

Nombre total d’unitats d’habitatge 2.501 habitatges 

Ús comercial 21.030,00 m² st 

Ús Indústria urbana 103.780,00 m² st 

Ús comercial + Indústria urbana 124.810,00 m² st 

Total sòl privat 118.639,00 m² sòl  

 
 

CONDICIONS DE GESTIÓ 
 
- El Sector s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
L’Administració actuant serà el Consorci Urbanístic Eixample Nord. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues internes a l’àmbit d’equidistribució per 
a l’execució de les obres d’urbanització. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues d’elements comuns (infraestructura 
general i afectacions) que corresponen al sector 1, previstes inicialment en el quadre 
de previsió de costos d’urbanització, coherents amb l’estudi d’obres bàsiques 
d’urbanització del sector Eixample Nord. 
- Els propietaris hauran de cedir al Consorci Eixample Nord el sòl corresponent al  10%  
de  l’aprofitament  mitjà  pel  que  fa  a   l’aprofitament   establert  en  el P.G.O.U. i el 
15% de l’aprofitament mig aplicat a l’increment d’aprofitament que proposa aquesta 
MP PGO. 
 10% A.M. segons PGO   24.312,73 m²st 
 15% A.M. segons Increment  16.018,71 m²st 
 Total     40.331,44 m²st 
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El Sector establirà les parcel·les susceptibles de rebre el sostre edificable a traslladar 
de l’actual sector Platja Llarga als polígons que s’estableixin i obtingudes per cessió 
obligatòria i gratuïta de sòl amb aprofitament. Aquest trasllat exigirà una segona 
Modificació Puntual del P.G.O. 
 
 
ZONA RESIDENCIAL, clau 14a2 
 
14a2(1) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:  19.769 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:   4.997 m² 
 
14a2(2) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:   1.550 m² 
 
14a2(3) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    7.617 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:   7.433 m² 
E-G-H:         1.891 m² 
 
14a2(8) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
 
14a2(9) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:       668 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:      777 m² 
 
    
Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
- El PP del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels anteriors 
paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa (plànol 4.1). 
- L’edificació residencial de l’àmbit major continguda entre la Ronda Ibèrica, el Torrent 
de la Pastera/Sant Joan i el carrer de la Masia de Can Frederic, atendrà al principi de 
respecte a les alineacions de carrer. 
- El PP del Sector establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a 
l’edificació residencial oberta que es disposa en les diferents illes a l’oest del Torrent 
de la Pastera, a l’àmbit per sota de la Ronda Ibèrica i al límit oest del plà. 
Per tal de fer més flexible l’ordenació que ha d’establir el PP s’han delimitat, en aquest 
sector, 5 subàmbits amb les claus 14a(1), 14a(2), 14a(3), 14a(8), 14a(9). 
- El PP precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a sistemes d’espais lliures i 
equipaments, però haurà de respectar la superfície de sòl que se li assigna en cada 
subàmbit. Pel que fa al sistema viari haurà de respectar un mínim del 80% de sòl 
assignat. En el supòsit de reducció serà d’aplicació l’establert a l’article 12. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
- Correspon a aquesta zona el tipus d'ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 
- El planejament derivat fixarà els paràmetres i condicions d’edificació comuns a tots 
els edificis i els específics de cada arquitectura, per tal de fer coherent la regulació de 
la forma edificada amb els objectius generals d’aquesta Modificació Puntual de PGO. 
-  Usos admesos: Habitatge plurifamiliar / Residencial, hoteler i residencial especial / 
Comercial i restauració / Oficines / Sanitari-assistencial / Esportiu/recreatiu / Cultural, 
educatiu i religiós / Garatge-aparcament. 
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- Industrial limitat a estacions de servei, tallers artesanals i activitats industrials de 1ra. 
i 2na. categoria, compatibles amb la residència que segons el planejament derivat es 
considerin de servei al sector. 
- El sòl qualificat amb la clau 14a2 en el que coexisteixen, en uns percentatges 
precisos, sòl destinat als sistemes viaris, d’equipaments i espais lliures. El planejament 
derivat podrà precisar i adaptar justificadament la forma, mida i situació de sistemes i 
zones, però haurà de respectar la superfície global de sòl i sostre prevista en cada 
àmbit per a zones i sistemes i el manteniment de la seva funcionalitat. 
 
 
ZONA INDÚSTRIA / TERCIARIA I DE SERVEIS, clau 15c 
 
15c(1) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    1.493 m² 
 
15c(8) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
 
 
Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
El planejament derivat de cada sector, determinarà les normes i ordenances 
específiques corresponents a l’edificació industrial, atenent sobretot a les relacions de 
contigüitat amb les zones residencials (clau 14a2) i residencials industrials (clau 
14a2/15c). 
Aquesta zona es divideix en 2 àmbits d’ordenació física 15c(1) i 15c(8). Els àmbits 
15c(1) i 15c(8) inclouen un % de sòl destinat a sistema viari que articula els àmbits 
amb el sistema viari general que s’haurà de respectar pel que fa a la superfície global i 
posició. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
Es tracta d’aquell sòl urbà que es destinarà preferentment a usos i instal·lacions 
industrials de 2na, 3ra, 4ta i 5na. classe. 
 
 
 
ZONA DE DOBLE CLAU, clau 14a2/15c 
 
14a2/15c(5) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    3.810 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:      784 m² 
 
Condicions d’Ordenació i d’edificació 
 

- El Pla Parcial del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels 
anteriors paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa. 

- El Pla Parcial establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a 
l’edificació residencial i industrial, atenent sobretot a la compatibilitat d’ambdós 
usos. 

- El Pla Parcial precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a espais lliures 
i vialitat establerts per l’àmbit clau 14a2/15c. 
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Condicions d’ús 
 

- Correspon a aquesta zona el tipus d’ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 

- En el sòl qualificat amb la clau 14a2/15c s’admeten els següents usos: 
habitatge plurifamiliar / residencial hoteler i residencial especial / Comercial i 
restauració / Oficines / Sanitari assistencial / Cultural, educatiu i religiós / 
Esportiu, recreatiu / Garatge aparcament i Industrial limitat a activitats 
industrials de 1ra, 2na, 3ra i 4ta classe, compatibles amb la residència. 

- El Planejament derivat precisarà justificadament la forma, mida i situació de 
sistemes i zones, però haurà de respectar la superfície de sòl assignada en 
cada àmbit per a zones i sistemes. 

 
 
 
Art. 12  Característiques, condicions de gestió, ordenació i ús Sector 2 
 
Àmbit d’equidistribució: 265.962 m² 
 
Sector discontinu format per dos àmbits d’extensió molt diferent, els quals estan 
perfectament delimitats en el plànol 5. 
 
CESSIONS MÍNIMES DE SISTEMES SÒL URBANITZABLE 
 
Vialitat:    61.890 m² (23,27%) 
Indicada al plànol 4.2:  31.161 m² 
Interior subclaus zona:  30.729 m² 
 
Espais Lliures:   52.842 m² (19,87%) 
Indicada al plànol 4.2:  44.656 m² 
Interior subclaus zona:    8.186 m² 
 
Equipaments:    50.252 m²  (18,89%) 
Indicada al plànol 4.2:  48.278 m² 
Interior subclaus zona:    1.974 m² 
 
Hidrològic:       7.001 m²   (2,63%) 
 
Total sistemes           171.985 m² (64,66%) 
 
 
 

1. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, 
inferiors a les previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació 
d’espais lliures i/o equipaments públics i/o reserves per a serveis tècnics. 

2.  

Distribució de l’aprofitament  

Edificabilitat màxima                 306.940,00 m² st 

Ús d’habitatge (edificabilitat màx.) 187.610,00 m² st 

Habitatge lliure (edificabilitat màx.) 112.566,00 m² st 

Habitatge en règim protegit 37.522,00 m² st 
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Habitatge en règim protegit concertat 37.522,00 m² st 

Nombre total d’unitats d’habitatge 2.084 habitatges 

Ús comercial 15.731,00 m² st 

Ús Indústria urbana 103.599,00 m² st 

Total sòl privat 93.977,00 m² sòl  

 
 

CONDICIONS DE GESTIÓ 
 
- El PP s’executarà pel sistema de reparcel.lació en la modalitat de cooperació. 
L’Administració actuant serà el Consorci Urbanístic Eixample Nord. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues internes a l’àmbit d’equidistribució per 
a l’execució de les obres d’urbanització. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues d’elements comuns (infraestructura 
general i afectacions) que corresponen al sector 2, previstes inicialment en el quadre 
de previsió de costos d’urbanització, coherents amb   l’estudi d’obres bàsiques 
d’urbanització del sector Eixample Nord. 
- Els propietaris hauran de cedir al Consorci Eixample Nord el sòl corresponent al  10%  
de  l’aprofitament  mitjà  pel  que  fa  a  l’aprofitament establert  en el P.G.O.U. i el 15% 
de l’aprofitament mig aplicat a l’increment d’aprofitament que proposa aquesta 
Modificació Puntual del PGO. 
 10% A.M. segons PGOU   19.588,10 m²st 
 15% A.M. segons increment  16.658,85 m²st 
 Total     36.246,95 m²st 
El PP establirà les parcel·les susceptibles de rebre el sostre edificable a traslladar de 
l’actual sector Platja Llarga als polígons que s’estableixin i obtingudes per cessió 
obligatòria i gratuïta de sòl amb aprofitament. Aquest trasllat exigirà una nova 
Modificació Puntual del P.G.O.U. 
 
 
ZONA RESIDENCIAL, clau 14a2 
 
14a2(4) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    4.728 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:   1.155 m² 
E-G-H:         1.974 m² 
 
 
Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
- El PP del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels anteriors 
paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa (plànol 4.1). 
- El PP establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a l’edificació 
residencial oberta que es disposa en les diferents illes previstes. 
- Per tal de fer més flexible l’ordenació que ha d’establir el PP s’han delimitat, en 
aquest sector, 1 subàmbits amb la clau 14a2(4). 
- El PP precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a sistemes d’espais lliures i 
equipaments, però haurà de respectar la superfície de sòl que se li assigna en cada 
subàmbit. Pel que fa al sistema viari haurà de respectar un mínim del 80% de sòl 
assignat. En el supòsit de reducció serà d’aplicació l’establert a l’article 12. 
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- El PP precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a sistemes d’espais lliures i 
equipaments, però haurà de respectar la superfície de sòl que se li assigna en cada 
subàmbit. Pel que fa al sistema viari haurà de respectar un mínim del 80% de sòl 
assignat. En el supòsit de reducció serà d’aplicació l’establert a l’article 12. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
- Correspon a aquesta zona el tipus d'ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 
- El planejament derivat fixarà els paràmetres i condicions d’edificació comuns a tots 
els edificis i els específics de cada arquitectura, per tal de fer coherent la regulació de 
la forma edificada amb els objectius generals d’aquesta Modificació Puntual de PGO. 
-  Usos admesos: Habitatge plurifamiliar / Residencial, hoteler i residencial especial / 
Comercial i restauració / Oficines / Sanitari-assistencial / Esportiu/recreatiu / Cultural, 
educatiu i religiós / Garatge-aparcament. 
- Industrial limitat a estacions de servei, tallers artesanals i activitats industrials de 1ra. 
i 2na. categoria, compatibles amb la residència que segons el planejament derivat es 
considerin de servei al sector. 
- El sòl qualificat amb la clau 14a2 en el que coexisteixen, en uns percentatges 
precisos, sòl destinat als sistemes viaris, d’equipaments i espais lliures. El planejament 
derivat podrà precisar i adaptar justificadament la forma, mida i situació de sistemes i 
zones, però haurà de respectar la superfície global de sòl i sostre prevista en cada 
àmbit per a zones i sistemes i el manteniment de la seva funcionalitat. 
 
 
ZONA INDÚSTRIA / TERCIARIA I DE SERVEIS, clau 15c 
 
15c(2) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    3.832 m² 
 
Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
El planejament derivat de cada sector, determinarà les normes i ordenances 
específiques corresponents a l’edificació industrial, atenent sobretot a les relacions de 
contigüitat amb les zones residencials (clau 14a2) i residencials industrials (clau 
14a2/15c). 
Aquesta zona es divideix en 1 àmbit d’ordenació física 15c(2). Aquest àmbit inclou un 
% de sòl destinat a sistema viari que articula els àmbits amb el sistema viari general 
que s’haurà de respectar pel que fa a la superfície global i posició. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
Es tracta d’aquell sòl urbà que es destinarà preferentment a usos i instal·lacions 
industrials de 2na, 3ra, 4ta i 5na. classe. 
 
 
 
ZONA DE DOBLE CLAU, clau 14a2/15c 
 
14a2/15c(1) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:             17.359 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:   4.687 m² 
 
14a2/15c(2) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    4.810 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:   2.344 m² 
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Condicions d’Ordenació i d’edificació 
 

- El Pla Parcial del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels 
anteriors paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa. 

- El Pla Parcial establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a 
l’edificació residencial i industrial, atenent sobretot a la compatibilitat d’ambdós 
usos. 

- El Pla Parcial precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a espais lliures 
i vialitat establerts per l’àmbit clau 14a2/15c. 

 
Condicions d’ús 
 

- Correspon a aquesta zona el tipus d’ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 

- En el sòl qualificat amb la clau 14a2/15c s’admeten els següents usos: 
habitatge plurifamiliar / residencial hoteler i residencial especial / Comercial i 
restauració / Oficines / Sanitari assistencial / Cultural, educatiu i religiós / 
Esportiu, recreatiu / Garatge aparcament i Industrial limitat a activitats 
industrials de 1ra, 2na, 3ra i 4ta classe, compatibles amb la residència. 

- El Planejament derivat precisarà justificadament la forma, mida i situació de 
sistemes i zones, però haurà de respectar la superfície de sòl assignada en 
cada àmbit per a zones i sistemes. 

 
 
Art. 13   Característiques, condicions de gestió, ordenació i ús Sector 3 
 
Àmbit d’equidistribució: 468.476,55 m² 
 
Sector discontinu format per dos àmbits d’extensió molt diferent. Els dos àmbits estan 
perfectament delimitats en el plànol 5. 
 
CESSIONS MÍNIMES DE SISTEMES SÒL URBANITZABLE 
 
Vialitat:           125.356,55 m (26,76%) 
Indicada al plànol 4.2:    81.828,55 m² 
Interior subclaus zona:    43.528 m² 
 
Espais Lliures:      105.700 m² (22,56%) 
Indicada al plànol 4.2:    84.081 m² 
Interior subclaus zona:    21.619 m² 
 
Equipaments:    40.635 m²  (8,67%) 
Indicada al plànol 4.2:  32.720 m² 
Interior subclau zona:   7.915 m² 
 
Hidrològic:    15.341 m²  (3,27%) 
 
Total sistemes            287.032,55 m² (61,26%) 
 

1. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, 
inferiors a les previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació 
d’espais lliures i/o equipaments públics i/o reserves per a serveis tècnics. 
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Distribució de l’aprofitament  

Edificabilitat màxima                 471.565,00 m² st 

Ús d’habitatge (edificabilitat màx.) 248.036,00 m² st 

Habitatge lliure (edificabilitat màx.) 148.821,60 m² st 

Habitatge en règim protegit 49.607,20 m² st 

Habitatge en règim protegit concertat 49.607,20 m² st 

Nombre total d’unitats d’habitatge 2.756 habitatges 

Ús comercial 22.884,00 m² st 

Ús Indústria urbana 200.645,00 m² st 

Ús comercial + Indústria urbana 223.529,00 m² st 

Total sòl privat 181.444,00 m² sòl  

 
CONDICIONS DE GESTIÓ 
 
- El PP s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
L’Administració actuant serà el Consorci Urbanístic Eixample Nord. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues internes a l’àmbit d’equidistribució per 
a l’execució de les obres d’urbanització. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues d’elements comuns (infraestructura 
general i afectacions) que corresponen al sector 3, previstes inicialment en el quadre 
de previsió de costos d’urbanització, coherents amb l’estudi d’obres bàsiques 
d’urbanització de l’àmbit de la MP del PGO. 
- Els propietaris hauran de cedir al Consorci Eixample Nord el sòl corresponent al 10% 
de l’aprofitament mitjà pel que fa a l’aprofitament establert en el P.G.O.U. i el 15% de 
l’aprofitament mig aplicat a l’increment d’aprofitament que proposa aquesta Modificació 
Puntual del PGO. 
 10% A.M. segons PGOU   34.503,30 m²st 
 15% A.M. segons increment  18.979,84 m²st 
 Total     53.483,14 m²st 
 
ZONA RESIDENCIAL, clau 14a2 
 
14a2(5) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    3.354m2 
Espais Lliures Interior subclau zona:   3.584m2 
 
14a2(6) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    3.284m2 
Espais Lliures Interior subclau zona:   3.143m2 
 
14a2(7) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:               13.680m2 
Espais Lliures Interior subclau zona:   2.080m2 
E-G-H:         1.917m2 
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Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
- El PP del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels anteriors 
paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa (plànol 4.1). 
- El PP del Sector establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a 
l’edificació residencial oberta que es disposa en les diferents illes previstes. 
Per tal de fer més flexible l’ordenació que ha d’establir el PP s’han delimitat, en aquest 
sector, 3 subàmbits amb les claus 14a2(5), 14a2(6), 14a2(7). 
- El PP precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a sistemes d’espais lliures i 
equipaments, però haurà de respectar la superfície de sòl que se li assigna en cada 
subàmbit. Pel que fa al sistema viari haurà de respectar un mínim del 80% de sòl 
assignat. En el supòsit de reducció serà d’aplicació l’establert a l’article 12. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
- Correspon a aquesta zona el tipus d'ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 
- El planejament derivat fixarà els paràmetres i condicions d’edificació comuns a tots 
els edificis i els específics de cada arquitectura, per tal de fer coherent la regulació de 
la forma edificada amb els objectius generals d’aquesta Modificació Puntual de PGO. 
-  Usos admesos: Habitatge plurifamiliar / Residencial, hoteler i residencial especial / 
Comercial i restauració / Oficines / Sanitari-assistencial / Esportiu/recreatiu / Cultural, 
educatiu i religiós / Garatge-aparcament. 
- Industrial limitat a estacions de servei, tallers artesanals i activitats industrials de 1ra. 
i 2na. categoria, compatibles amb la residència que segons el planejament derivat es 
considerin de servei al sector. 
- El sòl qualificat amb la clau 14a2 en el que coexisteixen, en uns percentatges 
precisos, sòl destinat als sistemes viaris, d’equipaments i espais lliures. El planejament 
derivat podrà precisar i adaptar justificadament la forma, mida i situació de sistemes i 
zones, però haurà de respectar la superfície global de sòl i sostre prevista en cada 
àmbit per a zones i sistemes i el manteniment de la seva funcionalitat. 
 
 
ZONA INDÚSTRIA / TERCIARIA I DE SERVEIS, clau 15c 
 
15c(3) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    1.297 m² 
 
15c(4) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
 
15c(5) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
 
15c(6) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
 
15c(7) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
 
 
Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
El planejament derivat de cada sector, determinarà les normes i ordenances 
específiques corresponents a l’edificació industrial, atenent sobretot a les relacions de 
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contigüitat amb les zones residencials (clau 14a2) i residencials industrials (clau 
14a2/15c). 
Aquesta zona es divideix en 5 àmbits d’ordenació física 15c(3) a 15c(7). L’ àmbit 
15c(3) inclou un % de sòl destinat a sistema viari que articula els àmbits amb el 
sistema viari general que s’haurà de respectar pel que fa a la superfície global i 
posició. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
Es tracta d’aquell sòl urbà que es destinarà preferentment a usos i instal·lacions 
industrials de 2na, 3ra, 4ta i 5na. classe. 
 
 
 
ZONA DE DOBLE CLAU, clau 14a2/15c 
 
14a2/15c(3) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:                16.713 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:            10.762 m² 
E-G-H:          3.040 m² 
 
14a2/15c(4) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:                  5.200 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:            2.050 m² 
E-G-H:        2.958 m² 
 
Condicions d’Ordenació i d’edificació 
 

- El Pla Parcial del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels 
anteriors paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa. 

- El Pla Parcial establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a 
l’edificació residencial i industrial, atenent sobretot a la compatibilitat d’ambdós 
usos. 

- El Pla Parcial precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a espais lliures 
i vialitat establerts per l’àmbit clau 14a2/15c. 

 
Condicions d’ús 
 

- Correspon a aquesta zona el tipus d’ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 

- En el sòl qualificat amb la clau 14a2/15c s’admeten els següents usos: 
habitatge plurifamiliar / residencial hoteler i residencial especial / Comercial i 
restauració / Oficines / Sanitari assistencial / Cultural, educatiu i religiós / 
Esportiu, recreatiu / Garatge aparcament i Industrial limitat a activitats 
industrials de 1ra, 2na, 3ra i 4ta classe, compatibles amb la residència. 

- El Planejament derivat precisarà justificadament la forma, mida i situació de 
sistemes i zones, però haurà de respectar la superfície de sòl assignada en 
cada àmbit per a zones i sistemes. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

PRIMERA. Legislació sectorial viària. 

En els PPU que desenvoluparan la present Modificació Puntual del Pla General 
s’haurà de donar compliment  a  les  limitacions  de  la  legislació  sectorial  viària.  



 

 90

(Llei 7/1993 de Carreteres i Decret 293/2003 de Reglament General de Carreteres 
o legislació vigent) pel que es refereix a la desafectació de sòls i vols, les zones de 
domini públic i de protecció i la línia límit d’edificació. 

SEGONA. Implantació de l’ús comercial. 

El creixement de l’oferta al detall, a l’àmbit de la present Modificació Puntual del 
Pla General en format excepcions previstes, a allò que determina la normativa 
comercial vigent. 

La dotació d’aparcament dels grans equipaments comercials, sempre que no es 
defineixi una tipologia específica que en requereixi una de superior, s’ajustarà al 
que disposa l’article 12 del Decret 378/2006, de desplegament de la Llei 
d’equipaments comercials,  amb un mínim de 2 places per cada 100 m². 

TERCERA. Informes sectorials i documents annexos de la modificació 
puntual 

En els projectes constructius de les infraestructures hidràuliques, Plans Parcials 
Urbanístics i projectes d’urbanització que s’han de redactar en desenvolupament 
de la Modificació Puntual del Pla General, es complimentaran i es tindran en 
compte, segons escaigui, les conclusions, consideracions i recomanacions 
contingudes en els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, dels Serveis 
Territorials de Barcelona del Departament de Territori i de la Demarcació de 
Carreteres de l’Estat a Catalunya, emesos al llarg de la tramitació de la present 
modificació puntual, així com les contingudes en els documents de l’Estudi 
d’inundabilitat, l’Informe ambiental, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i la 
Memòria social, que integren els seus annexos. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA. Construccions i usos preexistents. 

Les construccions preexistents que siguin incompatibles amb el desenvolupament 
de la present Modificació Puntual del Pla General restaran sotmeses al règim 
transitori establert a l’article 108 del Decret Legislatiu 1/2010 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, i a l’article 119, apartats 1 i 2 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006. 

Els usos preexistents al nou planejament, que no siguin admesos expressament 
per aquest, es consideren incompatibles amb el mateix, acordant-se el seu 
cessament exprés amb el desenvolupament del planejament, restant subjectes al 
règim transitori establert a l’article 108 del Decret Legislatiu 1/2010 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, i a l’article 119.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret 305/2006. 

 
A Vilanova i la Geltrú, març 2016 

 
 
 
UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P.-Manuel Ruisánchez, Arquitectes S.L.P 
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6. Normativa Ambiental 
 

CAPÍTOL 1. MARC NORMATIU GENERAL 

Tot seguit es relaciona la normativa ambiental d’aplicació. 

 

Article 1. Àmbit d’aplicació i marc normatiu general 

Aquesta normativa és d’obligat compliment en els diferents documents de planejament 
derivat i projectes d’urbanització que desenvolupi la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, sector Eixample Nord. 

 

Article 2. Compliment de la normativa ambiental i territorial  

LEGISLACIÓ DE DISPOSICIÓ GENERAL 

- D’àmbit comunitari: 

- Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació 
dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient. 

- Directiva 2011/92/UE, de 13 de desembre, relativa a 
l’avaluació de les repercussions de determinats projectes 
públics i privats sobre el medi ambient. 

- D’àmbit estatal: 

- Ley 38/1995, de 12 de diciembre, de libre acceso a la 
información en materia de medio ambiente. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 

- Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- D’àmbit autonòmic: 

- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 
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- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 
ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, 
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al 
medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats (PACA) 

- Llei 10/2011 de 29 de desembre de simplificació i millorament 
de la regulació normativa (modificació dels articles 14, 15 i 16 
de la Llei 6/2009 d’AAPP). 

LEGISLACIÓ D’URBANISME 

- D’àmbit estatal: 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la 
Edificación. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del suelo. 

- D’àmbit autonòmic: 

- Decret 157/2002, d'11 de juny, pel qual s'estableix el règim 
dels habitatges amb protecció oficial, es determinen els ajuts 
públics en matèria d'habitatge a càrrec de la Generalitat de 
Catalunya, i es regula la gestió dels ajuts previstos en el 
Reial decret 1/2002, d'11 de gener, sobre mesures de 
finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge i 
sòl. 

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

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
nou Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost. 

LEGISLACIÓ PLANIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ SOSTENIBLE  

- D’àmbit comunitari: 

- Directiva Europea 2002/91/CE d’eficiència energètica a 
edificació. 
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- Declaració 01/2005, criteris per l’edificació mediambiental a 
l’Europa mediterrània 

- Directiva 2010/31/UE de 19 de maig, de 2010 relativa a 
l’eficiència energètica dels edificis 

- DIRECTIVA 2012/27/UE, de 25 d’octubre, de 2012, relativa a 
l’eficiència energètica, per la que es modifiquen les Directives 
2009/125/CE y 2010/30/UE, i per la que se deroguen las 
Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE 

- D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre 
conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja 
tensión. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación..  

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula 
la actividad de producción energética en régimen especial. 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio. 

- Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la 
actividad de gestor de cargas del sistema para la realización 
de servicios de recarga energética. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se 
regula la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia 

- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba 
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 

- D’àmbit autonòmic: 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat. 
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- Decret 202/1998 de 30-07-1998 pel qual s’estableixen 
mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats 
edificis i habitatges. 

- Decret 352/2001, de 18 de setembre, sobre procediment 
administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar 
fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 

- Decret 174/2002, d’1 de juny, d’implantació d’energia eòlica a 
Catalunya 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció 
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis(DOGC 
núm. 5422 de 16.07.2009). (Només relatiu a l’aïllament 
tèrmic). 

LEGISLACIÓ DE SOLS I GEOLOGIA  

- D’àmbit comunitari: 

- Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a 
la prevenció i el control integrats de la contaminació. 

- Comunicació COM(2006)231 final Estrategia temática para la 
protección del suelo 

- D’àmbit estatal: 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se 
establece la relación de actividades. potencialmente 
contaminantes del suelo y los estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio por la que se modifican la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación y la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos 
i suelos contaminados. 

- D’àmbit autonòmic: 

- Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del 
Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció 
del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

- Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de 
mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en 
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relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 
agràries 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la 
intervenció ambiental en el procediment de llicència 
urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn 
amb aportació de terres procedents d’obres de la 
construcció. 

LEGISLACIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA  

- D’àmbit comunitari: 

- Directiva del Consell 91/271/CEE,de 21 de maig, sobre el 
tractament de les aigües residuals urbanes 

- Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a 
la prevenció i el control integrats de la contaminació. 

- Directiva 98/15/CE de la Comissió de 27 de febrer de 1998 
per la qual es modifica la Directiva 91/271/CEE, de 21 de 
maig, del Consell en relació amb determinats requisits 
establerts en el seu annex I, sobre el tractament de les 
aigües residuals urbanes 

- Directiva 98/83/CE, del Consell, de 3 de novembre de 1998, 
relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum 
humà 

- Directiva 2000/60/CE, de 23 d’octubre, per la que s’estableix 
un marc comunitari d’actuació en l’àmbit en política d’aigües 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
15 de febrer de 2006, relativa a la contaminació causada per 
determinades substàncies perilloses abocades en el medi 
aquàtic de la Comunitat. 

- Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de desembre de 2006, relativa a la protecció de les 
aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

- Directiva  2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 d'octubre de 2007, relativa a l'avaluació i gestió dels 
riscos d’inundació. 

- D’àmbit estatal 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla 
los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 
2 de agosto, de aguas. 

- Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se 
modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la 
Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 
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1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas. 

- Resolución de 28 de abril de 1995 de la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente i Vivienda, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de 
febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan nacional de 
saneamiento y depuración de aguas residuales 

- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el cual se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas 

- Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se  
modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales 

- Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan 
objetivos de calidad para determinadas substancias 
contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

- Orden MAM/1873/2004 de 2 de Junio por el que se aprueban 
los modelos oficiales para la declaración de vertido y se 
desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización 
de vertido y liquidación del canon de control de vertidos 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 
la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 
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- Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General 
para el Territorio y la Biodiversidad, por la cual se declaran 
las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 
Intercomunitarias. 

- Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se 
aprueban los planes especiales de actuación en situaciones 
de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes 
hidrológicos de cuencas intercomunitarias. 

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se 
establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas 
depuradas. 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de 
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas 

- Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

- D’àmbit autonòmic: 

- Decret 337/1982, de 27 d'abril, d'aprovació del Pla Global de 
Sanejament de Catalunya (esquema i directrius) 

- Resolució de 21 de juny de 1996, per la qual es fa públic 
l'Acord del Govern d'aprovació del Pla de Sanejament de 
Catalunya 

- Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen 
normes de protecció i addicionals en matèria de procediment 
en relació amb diversos aqüífers de Catalunya 

- Llei 5/1990, de 9 de març, d’infraestructures hidràuliques de 
Catalunya 

- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de 
regularització d'abocaments d'aigües residuals. 

- Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les 
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries 

- Edicte de 16 de març de 1999, pel qual es fa públic el text 
que recull les determinacions de contingut normatiu del Pla 
Hidrològic de les conques internes de Catalunya 
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- Llei 17/2001, de 31 de desembre, de modificació de la llei 
5/1990, de 9 de març, d’infraestructures hidràuliques de 
Catalunya 

- Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna 
publicitat a la relació de les zones sensibles corresponents a 
les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles 
per eutrofització potencial en les zones costaneres 

- Resolució MAB/3056/2002, de 15 d'octubre, per la qual es fa 
públic l'Acord del Govern de 25 de setembre de 2002, 
d'aprovació del tercer desenvolupament territorial del 
Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes relatiu 
a les conques de la Sènia, les rieres del Maresme, les rieres 
de la Costa Brava, les rieres del Garraf, les rieres del Baix 
Penedès i el Gaià 

- Resolució MAB/3053/2002, de 15 d'octubre, per la qual es fa 
públic l'Acord del Govern de 10 de setembre de 2002, 
d'aprovació del document general del Programa de 
Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 

- Resolució MAB/3654/2002, de 13 de novembre, per la qual 
es fa públic l'Acord del Govern de 5 de novembre de 2002, 
d'aprovació del quart desenvolupament territorial del 
Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes relatiu a 
les conques del Llobregat, el Ter i el Daró, el Segre, les 
rieres meridionals i de Riudecanyes, i el Francolí, el Besòs i 
el Foix. 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis públics de Sanejament 

- Resolució MAB/2964/2003, de 15 de setembre, per la qual es 
fa públic l'Acord del Govern d'1 d'agost de 2003, pel qual 
s'aprova el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals 
Industrials 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de 
Catalunya. 

- Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els 
models de declaració d'abocament. 

- RESOLUCIÓ MAH/1603/2004, de 21 de maig, per la qual 
s'estableixen els criteris mediambientals per a l'atorgament 
del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes i 
als sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen 
noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries 

- Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 
103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels 
tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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- Resolució MAH/2370/2006, de 3 de juliol, per la qual es fa 
públic l'Acord del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual 
s'aprova el Programa de sanejament d'aigües residuals 
urbanes 2005 

- Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament de la planificació hidrològica. 

- Resolució MAH/2194/2006, de 12 de juny, per la qual es fa 
públic l'Acord del Govern de 23 de maig de 2006, pel qual es 
modifica el Pla de Sanejament de Catalunya. 

- Llei 10/2011 de 29 de desembre de simplificació i millorament 
de la regulació normativa (modificació dels articles 8, 9, 11, 
18, 25, 26, 35, 37, 38, 93, 44, 47, 49 i addició DA 16a. 

LEGISLACIÓ DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA 

- D’àmbit comunitari: 

- Directiva 1999/13/CE, d’11 de març, relativa a la limitació de 
les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l’ús 
de dissolvents orgànics en determinades activitats i 
instal·lacions.  

- Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, 
per la qual s’adapta al progrés tècnic la Directiva 70/220/CEE 
del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se 
contra la contaminació atmosfèrica causada per les 
emissions dels vehicles de motor. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a 
una atmosfera més neta a Europa. (substitueix a les Dir. 
1996/62, 1999/30, 2000/69 i 2002/3) 

- D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se 
regula la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se 
modifica el artículo 2 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de 
octubre, por el que se regula la inspección técnica de 
vehículos. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación (inclou les Millors Tècniques 
Disponibles, BAT) 

- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación 
y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría 
General de Medio Ambiente, por la que se dispone la 
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publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo 
de Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de 
reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al 
ozono (O3) en el aire ambiente. 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación. 

- Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el 
arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera (substitueix el Decreto 833/1975). 

- Real Decreto100/2011, de 28 de enero, por el que se 
actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para tu aplicación. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora 
de la calidad del aire. (deroga el Decreto 833/1975 

- D’àmbit autonòmic: 

- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient 
atmosfèric 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la 
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

- Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de 
vulnerabilitat i capacitat del territori pel que fa a la 
contaminació atmosfèrica 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, 
de 21 de 21 de novembre, de protecció de l’ambient 
atmosfèric  

- Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de Protecció de l’ambient atmosfèric. 

- Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió 
per a instal·lacions industrials de combustió de potència 
tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració 
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- Esborrany d'Avantprojecte de Llei de la contaminació 
odorífera 

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla 
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el 
Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als 
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient 
atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de juliol.  

LEGISLACIÓ DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

- D’àmbit comunitari: 

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió 
del soroll ambiental. 

- D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se 
regula la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación y de protección contra el ruido. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, que  modifica el Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

- D’àmbit autonòmic: 

- Resolució de 30 d'octubre de 1995, per la qual s'aprova una 
ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les 
vibracions. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. 
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- Decret Legislatiu 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es 
fixen els criteris per l’elaboració de mapes de capacitat 
acústica. 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002,de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

LEGISLACIÓ DE CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

- D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

- D’àmbit autonòmic: 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

LEGISLACIÓ DE CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA 

- D’àmbit comunitari: 

- Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a 
l’exposició del públic en general a camps electromagnètics (0 
Hz a 300 GHz) 

- D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el reglamento que establece condiciones de 
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a 
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y de gestión de residuos. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09). (Per al càlcul de les distàncies reglamentàries entre les 
línies elèctriques i les edificacions, concretament, ITC-LAT 
07, apartat 5). 

- D’àmbit autonòmic: 

- Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de 
les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació. 

- Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del 
Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de 
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les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació 

LEGISLACIÓ DE RESIDUS I MATERIALS 

- D’àmbit comunitari: 

- Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, 
de 5 de abril de 2006, relativa als residus 

- Reglament CE 1272/2008, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, 
etiquetat i envasat de substàncies i barreges. 

- D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de 
residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos 

- Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se 
regula la utilización de lodos de depuración en el sector 
agrario. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención 
y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se 
modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, 
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

- Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 
1406/1989, sobre limitaciones en el uso de ciertas 
substancias peligrosas. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se 
regula la eliminación. de residuos mediante depósito en 
vertedero 

- Orden Circular 5bis/2002 sobre las condiciones para la 
adición de polvo de neumáticos usados en las mezclas 
bituminosas (31 de octubre de 2002, se trata de una 
modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales Para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)) 
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- Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industriales usados. 

- Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que 
deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que 
incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso 
(NFU) (11 de julio de 2007, se trata de una modificación del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3)) 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

- REAL Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables 
a los productos relacionados con la energía 

- D’àmbit autonòmic: 

- Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de 
protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats 
extractives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 381, p. 
2984, de 16.11.1983) 

- Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el 
tractament i eliminació dels olis usats. 

- Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual 
s’aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de 
residus industrials. 

- Decret 255/1992, de 13 d’octubre, relatiu als òrgans 
competencials a Catalunya en matèria d’etiquetatge ecològic 

- Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

- Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre 
General de Gestors de Residus. 

- Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental per la Generalitat 
de Catalunya. 

- Ordre de 27 d’abril de 1995, de desenvolupament del Decret 
255/1992, de 13 d’octubre, relatiu als òrgans competencials a 
Catalunya en matèria d’etiquetatge ecològic 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg 
de Residus de Catalunya. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig 
dels residus en dipòsits controlats. 
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- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió 
de Residus. 

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de 
Residus de Catalunya. 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició 
addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus 

- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, 
de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les 
infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la 
deposició de residus. 

- RESOLUCIÓ MAH/1603/2004, de 21 de maig, per la qual 
s'estableixen els criteris mediambientals per a l'atorgament 
del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes i 
als sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua 

- Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, 
del 15 de juliol, reguladora dels residus 

- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa 
de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció 

LEGISLACIÓ DE PAISATGE 

- D’àmbit comunitari: 

- CONVENI EUROPEU del Paisatge, portat a terme a 
Florència el 20 d’octubre de 2000. 

- D’àmbit autonòmic: 

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge. 

- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es 
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió 
i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes 
d’impacte i integració paisatgística. 
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LEGISLACIÓ DE PATRIMONI CULTURAL 

- D’àmbit autonòmic: 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

- Llei 2/1993, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l'associacionisme cultural 

- Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic. 

LEGISLACIÓ DE MOBILITAT 

- D’àmbit autonòmic: 

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

- Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les 
Directrius Nacionals de Mobilitat. 

LEGISLACIÓ D’ÀMBIT SOCIAL, USOS I ACTIVITATS 

- D’àmbit estatal: 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de suelo 

- D’àmbit autonòmic: 

- Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de 
conreu. 

- Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària. 

LEGISLACIÓ DE MEDI NATURAL  

Protecció de la vegetació 

- D’àmbit comunitari: 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i la fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

- Directiva 92/105/CEE de la Comissió, de 3 de desembre de 
1992, per la que s’estableix una determinada normalització 
dels passaports fitosanitaris destinats a la circulació de 
determinats vegetals, productes vegetals i altres objectes 
dins  la Comunitat, i per la que s’estableixen els 
procediments per a l’expedició dels passaports i les 
condiciones i procediments per a la seva substitució. 
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- Directiva 2005/17/CE de la Comissió, de 2 de març de 2005, 
per la que es modifiquen determinades  de la Directiva 
92/105/CEE en allò que respecta als passaports fitosanitaris. 

- D’àmbit estatal: 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se 
establece medidas para contribuir a Garantizar la 
Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats 
naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula 
el catálogo nacional de especies amenazadas.  

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Borrador del Anteproyecto de Ley por la que se modifica la 
Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes (de 18-4-
2005). 

- Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan 
las medidas de protección contra la introducción y difusión en 
el territorio nacional y de la CE de organismos nocivos para 
los vegetales o productos vegetales, así conmo la 
exportación y tránsito a países terceros y posteriores 
modificaciones. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad 

- D’àmbit autonòmic: 

- ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de 
plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel 
D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Llei 6/1988, de 30 de març,  Forestal de Catalunya 

- Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes 
monumentals, d'interès comarcal i d'interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais 
naturals, de la Generalitat de Catalunya. (article 17 i annex 2, 
sobre aplicació d’AIA de projectes dins espais EIN, derogats 
pel Decret 308/2011) 
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- ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la 
relació d’espècies protegides a Catalunya. 

- Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis 
forestals. Generalitat de Catalunya. 

- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen 
mesures de tallada periòdica de vegetació en la zona 
d’influència de línies aèries de conducció elèctrica per a la 
prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les 
instal·lacions. 

- ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació 
d'espècies protegides a Catalunya.  

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees 
d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés 
motoritzat al medi natural 

- Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres 
monumentals i d'actualització de l'inventari dels arbres i 
arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 
ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, 
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al 
medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es 
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i 
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

- Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen 
mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia 
amylovora) 

- Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es 
prohibeix la plantació en espais públics d’espècies 
susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 

- Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de 
flora amenaçada de Catalunya 

- Avantprojecte de Llei de biodiversitat i el patrimoni natural (6 
de maig de 2010) 
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Protecció de la fauna 

- D’àmbit comunitari: 

- Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la 
conservació de les aus silvestres. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i la fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

- Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la 
que es modifica l'annex II de la DIRECTIVA 79/409/CEE, 
relativa a la conservació de les aus silvestres. 

- Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es 
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i 
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

- D’àmbit estatal: 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula 
el catálogo nacional de especies amenazadas.  

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se 
establece medidas para contribuir a Garantizar la 
Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats 
naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad 

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se 
establecen medidas para la protección de la avifauna contra 
la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 

- D’àmbit autonòmic: 

- ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la 
relació d’espècies protegides a Catalunya. 

- ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació 
d'espècies protegides a Catalunya.  

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 
ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, 
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al 
medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 
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- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

- RESOLUCIÓ MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, per la qual 
es delimiten les àrees prioritàries de reproducció, 
alimentació, dispersió i concentració local de les espècies 
d'aus amenaçades a Catalunya, i es dóna publicitat de les 
zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir 
el risc d'electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d'alta 
tensió. 

 

CAPÍTOL 2. MODEL D’OCUPACIÓ DEL SÒL 

Article 3. Adaptació geomorfològica i conservació de sòls 

1. El projecte d’urbanització i els d’edificació han de contemplar el decapatge i 
preservació de la terra vegetal per ser utilitzada posteriorment a les àrees a 
enjardinar o restaurar. El projecte també ha de considerar la possibilitat 
d’adequació i millora de la terra vegetal mitjançant l’addició d’adobs minerals i 
fems orgànics. 

2. Els talussos de terres permanents han de presentar un pendent màxim de 
3H:2V, sempre d’acord a les prescripcions dels estudis geotècnics, de tal 
manera que es garanteixi la seva estabilitat a llarg termini, es previngui l’erosió, 
es faciliti la revegetació i es limitin les pèrdues de sòl.  

Als casos en que no es compleixi aquest criteri (si el pendent dels talussos de 
terres és > 3H:2V), hauran d’aplicar-se tècniques de bioenginyeria en 
l’estabilització i revegetació dels talussos. 
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CAPÍTOL 3. CICLE DE L’AIGUA 

Article 4. Infiltració 

1. En el tractament de l’espai lliure de les parcel·les públiques i privades, s’han 
d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació, promovent el 
drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies 
impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i 
mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats). 

2. Les edificacions de parcel·les públiques o privades amb espai verd incorporat, 
preferiblement hauran de recollir les aigües pluvials de les teulades i de les 
cobertes no transitables i, si és el cas, hauran de preveure els dipòsits per a 
l’emmagatzematge amb les dimensions necessàries per als usos als que es 
destinaria l’aigua (regs i rentats).  

Article 5. Protecció dels recursos hídrics 

En cas que existeixin pous dins l’àmbit (tant en l’espai públic com en parcel·la privada), 
cal establir les mesures per evitar l’aprofitament incontrolat i l’afecció a l’aqüífer 
(segellament d’acord els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua). A banda, quan així 
es determini i quan sigui possible, s’adequarà la situació administrativa del pou per al 
seu possible ús per al reg de les zones verdes públiques i/o privades. 

Article 6. Sanejament d’aigua 

1. Cal preveure xarxes de sanejament separatives en les edificacions del sector, una 
per a l’evacuació de les aigües pluvials i l’altra per a l’evacuació de les aigües 
residuals. 

2. Únicament es podran abocar a la xarxa de clavegueram les aigües residuals 
assimilables a urbanes. Si, com a conseqüència dels processos industrials, es 
generessin aigües no assimilables a urbanes, la indústria estarà obligada a establir 
un tractament previ al seu vessament a la xarxa. 

3. Les aigües provinents de la recollida de pluvials, sempre que es prevegi el seu 
aprofitament, tant per a la determinació dels usos d’aquestes aigües com per a la 
qualitat de les mateixes, s’haurà de donar compliment als articles 84, 85 i 86 del 
Reial Decret 849/1986 pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

4. Per a l’aprofitament de les aigües residuals regenerades provinents de les 
estacions de depuració, s’haurà de donar compliment al Reial Decret 1620/2007, 
de 7 de desembre, pel que s’ estableix el règim jurídic de la reutilització d’aigües 
depurades. 

Article 7. Criteris per a l’estalvi d’aigua aplicables a totes les edificacions del 
sector (ús residencial i edificis d’activitats econòmiques) 

1. Quan l’edifici prevegi la recollida i emmagatzematge de l’aigua de pluja, la 
superfície de reg de l’espai verd privat i de l’espai verd de parcel·la pública, estarà 
limitat per l’aigua pluvial recollida i per la tipologia de vegetació segons la seva 
ETP (evapotranspiració potencial), considerant que: 

- s’ha de determinar la superfície de captació en relació a la superfície de reg 
de l’espai verd (m2 teulada + cobertes no transitables /  1 m2 superfície de reg 
d’espai verd). 
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Aquesta relació depèn del règim pluviomètric (com major és la precipitació 
mitjana anual, caldrà menys superfície de captació per regar 1 m2 d’espai 
verd privat) 

- La relació anterior també permetrà concretar la relació del volum necessari 
d’aigua pluvial per m2 de superfície de reg de l’espai verd, podent així 
dimensionar correctament el dipòsit. 

2. El sistema de reg haurà de ser per degoteig soterrat (exceptuant les àrees de 
gespa/prat si n’hi ha) i, si es creu adient, regulat en funció del grau d’humitat 
(sensors de pluja i/o d’humitat).  

3. Caldrà considerar que l’aigua emprada per al sistema de reg en espai verd privat i 
espai verd de parcel·la pública serà, prioritàriament, aigua pluvial emmagatzemada 
(provinent de la recollida de teulades i cobertes no transitables) i, en el seu 
defecte, aigües freàtiques. Quan no sigui possible el subministrament d’aigua 
pluvial o freàtica, en darrer terme, s’emprarà aigua provinent de la xarxa municipal.  

4. Per als casos en que s’hagi previst reutilitzar aigües residuals regenerades 
provinents de les estacions de depuració, aquestes també poden ser incorporades 
al sistema de reg, complit els requeriments que per aquest ús es determinen al 
Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel que s’ estableix el règim jurídic de 
la reutilització d’aigües depurades. 

5. Cal donar compliment a l’Exigència Bàsica HS4 de Subministrament d’aigua del 
Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006, 
així com a les seves posteriors modificacions. En ella s’indica que els edificis on es 
prevegi la necessitat d’abastament d’aigua per al consum humà i per al seu ús en 
relació a la higiene de les persones han d’incorporar mitjans que permetin l’estalvi i 
el control de l’aigua. 

6. En el sentit de complir les prescripcions de l’apartat anterior, les aixetes de lavabos 
i dutxes dels habitatges i aquelles situades en espais destinats a ús d’oficina o 
d’altres exclusius de personal (queden excloses les àrees que romanguin obertes, 
àrees de taller o emmagatzematge i les àrees de processos industrials) han de 
dotar-se de dispositius per a l’estalvi d’aigua. 

7. Així mateix, les cisternes dels vàters han de disposar de mecanismes de doble 
descàrrega o descàrrega interrompible. 

8. Als projectes d’edificació, s’ha de valorar la possibilitat i la idoneïtat de recuperació 
i regeneració d’aigües residuals procedents de dutxes i rentamans per al seu ús en 
cisternes de WC. 

9. Les aixetes i sanitaris, preferentment disposaran del Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental d’acord amb la Resolució MAH/1603/2004 de 21 de maig, per la 
qual s'estableixen els criteris mediambientals per a l'atorgament del distintiu de 
garantia de qualitat ambiental als productes i als sistemes que afavoreixen l'estalvi 
d'aigua. 

10. Les activitats que requereixin elevades necessitats d’abastament d’aigua, hauran 
de justificar els seus consums a l’hora d’obtenir les autoritzacions d’acord a la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(PACA). En aquesta justificació, cal determinar l’ús d’aigua pluvial o regenerada 
apte per als usos que es determinin, segons la normativa aplicable. 
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Article 8. Criteris per a l’estalvi d’aigua aplicables exclusivament a les 
edificacions d’ús residencial 

1. Tots els edificis d’habitatges han de complir els paràmetres relatius a aigua 
inclosos a l’article 3 del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de 
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

2. D’acord amb l’article 8 del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de 
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, en el projecte bàsic o en 
el projecte obligatori, a efectes d'autorització de llicència d'obres, 
s'especificaran les disposicions adoptades per assolir els paràmetres 
d'ecoeficiència que figuren en el citat Decret. 

 

CAPÍTOL 4. ENERGIA 

Article 9. Enllumenat exterior 

Les instal·lacions i aparells d’enllumenat exterior, tant en espais públics com en 
parcel·la privada, per al foment de l’estalvi energètic i per preveure la contaminació 
lluminosa, han de complir els requeriments establerts al Reial Decret 1890/2008, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-
07. 

Article 10. Criteris d’eficiència energètica en l’edificació segons CTE 

1. En les edificacions d’ús residencials i en les d’activitats econòmiques que 
incloguin espais destinats a ús d’oficina o d’altres exclusius de personal 
(queden excloses les àrees que romanguin obertes, àrees de taller o 
emmagatzematge i les àrees de processos industrials), s’ha de donar 
compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic establerts al Codi 
Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006, 
així com a les seves posteriors modificacions. 

Aquests requeriments d’estalvi energètic es troben al DB HE: Estalvi d’energia, 
estructurant-se en els següents apartats: 

a. Exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica 

Els edificis disposaran d’un embolcall de característiques tals que 
limitin adequadament la demanda energètica necessària per assolir 
el benestar tèrmic, en funció del clima de la localitat, de l’ús de 
l’edifici i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves 
característiques d’aïllament e inercia, permeabilitat a l’aire i 
exposició a la radiació solar, etc.  

Les condicions tècniques per complir l’objectiu ara citat, s’hauran 
d’acollir a les prescripcions establertes a la Secció HE1 del CTE. 

b. Exigència bàsica HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

Els edificis disposaran de instal·lacions apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants.  
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Aquesta exigència es desenvolupa pel Reglament vigent de 
Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) i la seva aplicació ha 
de aquedar definida al projecte de l’edifici. 

c. Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions de 
il·luminació. 

Els edificis disposaran de instal·lacions de il·luminació adequades a 
les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces 
energèticament, disposant de uns sistema de control que permeti 
ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com un sistema de 
regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural. 

Les condicions tècniques per complir l’objectiu ara citat, s’hauran 
d’acollir a les prescripcions establertes a la Secció HE3 del CTE. 

d. Exigència bàsica HE 4: Contribució Solar mínima d’Aigua Calenta 
Sanitària (ACS) 

Els edificis amb previsió de demanda d’ACS o de climatització de 
piscina coberta, una part de les necessitats energètiques es cobrirà 
amb la incorporació de sistemes de captació, emmmagatzament i 
utilització d’energia solar de baixa temperatura, adequada a la 
radiació solar de l’emplaçament i a la demanda d’ACS. Els valors 
establerts en aquesta HE 3 són mínims, podent-se sempre 
incrementar, per contribuir així una millora de la sostenibilitat 
ambiental de la instal·lació. 

Les condicions tècniques per complir l’objectiu ara citat, s’hauran 
d’acollir a les prescripcions establertes a la Secció HE4 del CTE. 

e. Exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia 
elèctrica 

S’incorporaran sistemes de captació i transformació d’energia solar 
fotovoltaica, per a edificis d’hipermercats, multibotiga i centres d’oci, 
naus d’emmagatzematge, edificis administratius, hotels i hostals, 
hospitals i clíniques i pavellons de recintes firals, quan aquests 
superin els límits de superfície i ocupació determinats al CTE, 
reflectits en la taula següent. 

Àmbit d'aplicació HE5 Contribució fotovoltaica 
Tipus d'ús Límit d'aplicació 
Hipermercat  5.000 m2 construïts 
Multibotiga i centres d'oci 3.000 m2 construïts 
Nau d'emmagatzematge 10.000 m2 construïts 
Administratius 4.000 m2 construïts 
Hotels i hostals 100 places 
Hospitals i clíniques 100 llits 
Pavellons de recintes firals 10.000 m2 construïts 

Les condicions tècniques per complir l’objectiu ara citat, s’hauran 
d’acollir a les prescripcions establertes a la Secció HE5 del CTE. 
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2. Els sistemes de ventilació dels aparcaments i garatges de qualsevol tipus 
d’edificació (d’acord al DB de Salubritat HS3 del CTE), preferentment seran de 
ventilació natural, evitant així el consum energètic que implica la ventilació 
mecànica. 

Article 11. Criteris d’eficiència energètica en l’edificació només aplicables a les 
edificacions d’ús residencial  

1. Als edificis d’habitatges han de donar compliment als criteris relatius a energia 
establerts a les figures normatives següents: 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de 
febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els 
edificis (només relatiu a l’aïllament tèrmic, delegant el compliment exclusiu del 
CTE en aquest aspecte). 

2. Concretament, en relació a l’energia, els edificis d’habitatges han de donar 
compliment als paràmetres recollits a l’article 4 del Decret 21/2006 esmentat, a 
excepció del paràmetre relatiu a aïllament tèrmic, que queda anul·lat pel Decret 
111/2009 ja citat, remetent les condicions d’aïllament tèrmic a allò que determina el 
CTE al respecte 

3. Igualment, els edificis d’habitatges han d’aconseguir una puntuació mínima de 10 
punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6 del Decret 21/2006. En aquest sentit, es prioritzarà l’aplicació d’aquests 
paràmetres contemplats en l’article 6 segons l’ordre del llistat que es mostra tot seguit 
(de més a menys efectiu en l’estalvi energètic): 

- La reducció del coeficient mitjà de transmitància tèrmica mínim (Km) dels 
tancaments verticals exteriors (fixat a l’article 4 però derogat pel Decret 
111/2009, derivant-lo en l’establert pel CTE). 

- Construcció de façanes ventilades quan aquestes estan orientades cap al 
SW 

- Enjardinament de la coberta de l’edificació, per facilitar que es pugui utilitzar 
la vegetació com a controlador ambiental passiu per a l’interior de l’edifici i 
per a la millora del confort de l’ambient exterior immediat. 

- Construcció de cobertes ventilades en els edificis 

- Edificis on el 80% d’habitatges rebin 1 h d’assolaiament directe a l’obertura 
de la sala entre les 10 i les 12 h del solstici d’hivern 

La contribució en l’estalvi energètic dels dos criteris restants, relatius a 
l’energia, i també contemplats a l’article 6 (es mostren tot seguit) del Decret 
21/2006, depèn de l’aplicació, ús i magnitud que se’ls hi vulgui dotar: 

a. L’enllumenat en espais comunitaris o d’accés dels habitatges ha de 
comptar amb detectors de presència. La seva efectivitat en l’estalvi 
energètic global, depèn de la previsió d’aquests espais en els 
edificis d’habitatges i els seus accessos 
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b. Ús d’energies renovables per obtenir la climatització 
(calefacció/refrigeració). La seva efectivitat en l’estalvi energètic 
global,  

4. En els habitatges dels edificis d’ús residencial, cal considerar els fluxos naturals 
d’aire (els vents topogràfics) a l’hora de dissenyar els edificis i els habitatges per tal 
d’afavorir la ventilació natural a l’estiu i/o la protecció contra vents dominants (no la 
protecció contra vents topogràfics, donat que aquests afavoreixen la ventilació natural). 

En aquest sentit, la conformació de l’edificació ha d’anar encaminada a afavorir 
una doble orientació dels habitatges, considerant així que: 

a. Es prioritzarà la tipologia d’edifici passant. 

b. Per parcel·les amb molta profunditat, és necessari considerar l’ús 
de patis i espais de ventilació i de llums amb mides que garanteixin 
la il·luminació i ventilació natural correcta dels espais als quals 
serveixen. 

5. D’acord amb l’article 8 del Decret Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de 

criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, en el projecte bàsic o en el 
projecte obligatori, a efectes d'autorització de llicència d'obres, s'especificaran les 
disposicions adoptades per assolir els paràmetres d'ecoeficiència que figuren en el 
citat Decret 21/2006. 

Article 12. Criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació d’aplicació 
general 

1. Prioritzar l’ús de fonts d’energia renovables per a obtenir la climatització 
(calefacció i/o refrigeració) i l’aigua calenta sanitària (ACS), millorant les 
prescripcions d’obligatori compliment del CTE, en el que s’especifica la necessitat 
de cobrir part de la demanda de l’ACS amb plaques solars tèrmiques. 

2. Fomentar l’adhesió dels edificis a xarxes de distribució de calor / fred per districte, 
per a la climatització (calor / fred) i l’ACS 

3. Es dotaran d’espai lliure les cobertes de noves edificacions, minimitzant les 
ombres, per tal de facilitar la instal·lació de captadors solars (tèrmics i/o 
fotovoltaics), per així possibilitar la generació d’energia solar fotovoltaica per a 
derivar-la a la xarxa elèctrica o per possibilitar l’ús d’energia solar tèrmica per 
cobrir part de la demanda d’Aigua Calenta Sanitària. 

4. Els captadors solars han d’integrar-se en l’arquitectura i disseny dels edificis i 
infraestructures (p. ex. cobertes inclinades 30-45º, a orientació sud, murs façana 
fotovoltaics, elements sortints de façana, etc), en funció de la tipologia urbanística i 
l’orientació de les parcel·les. 

5. Per a tot tipus d’edificació (d’ús residencial, industrial, serveis, docent, hospitalari, 
administratiu, etc) cal considerar l’enjardinament de la coberta, utilitzant la 
vegetació com a controlador ambiental passiu per a l’interior de l’edifici i per a la 
millora del confort de l’ambient exterior immediat. 

6. L’edifici (d’ús residencial i d’activitats econòmiques que inclogui espais destinats a 
ús d’oficina o d’altres exclusius de personal) ha de comptar amb un disseny òptim 
de les obertures, en dimensió i col·locació i addició de protectors solars (elements 
constructius o tractaments als vidres), per a minimitzar així les necessitats 
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energètiques, tant per a la millora de l’eficiència de la climatització com per 
minimitzar les necessitats d’il·luminació artificial. 

7. En totes les edificacions de nova construcció s’haurà d’obtenir una qualificació 
d’eficiència energètica superior a “D”, d’acord al Reial Decret 47/2007, de 19 de 
gener, pel que s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis de nova construcció.  

L’obligatorietat d’obtenir el certificat d’eficiència energètica d’un edifici o d’una 
unitat d’edifici està regulat a la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, d’eficiència 
energètica dels edificis. En dita Directiva també s’indica que el Certificat 
d’Eficiència Energètica ha d’informar també sobre: 

- l’impacte de necessitats de calefacció i refrigeració en relació al total de 
l’edifici 

- del consum d’energia primària de l’edifici 

- de les seves emissions de CO2 

8. En previsió de complir els objectius ambientals i energètics marcats per la 
Directiva Europea 2010/31/UE, de 19 de maig, d’eficiència energètica dels edificis 
per a l’any 2020 (reducció d’emissions de CO2, reducció de consum d’energia 
primària, increment de producció d’energia renovable i edificacions amb un 
consum energètic “quasi nul”, per al 2018 si són públiques), es fomentarà la 
contractació de gestors energètics a nivell de sector o a nivell d’edifici, per a que 
aquest pugui gestionar tots els sistemes productius (subministrament i generació 
d’energia, sistemes de climatització i refrigeració, sistemes de producció d’ACS, 
enllumenat públic, etc.), cercant l’eficiència energètica, la reducció d’emissions de 
gasos efecte hivernacle i la millora econòmica del preu de recepció dels serveis 
prestats per als usuaris en relació als sistemes individuals de contractació 
d’aquests serveis. 

 

CAPÍTOL 5. SOROLL 

Ariticle 13. Objectius de qualitat acústica 

1. A les edificacions d’ús residencial, docent, hospitalari i administratiu s’ha de donar 
compliment als requeriments relatius al soroll, establerts al Codi Tècnic de 
l’Edificació (aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març). 

2. Fora dels límits de la parcel·la, s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica 
preexistents, d’acord amb la qualificació del sòl de l’entorn i els usos que s’hi 
desenvolupen. Aquests objectius de qualitat acústica, segons la legislació vigent 
(Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002,de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten 
els annexos) són els que es mostren a la taula següent: 
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Zona de sensibilitat acústica i usos 
del sól 

Valors límit d'immissió LAr 
en dB(A) 

 Matí  
(7-21h) 

Vespre 
(21-23h) 

Nit  
(23-7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)   

(A1) Espais d'interès natural i altres  - - - 

(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, 
docent i cultural 55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural  57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d'ús residencial  57 57 47 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents  

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d'ús terciari 
diferent a (C1) 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents 
afectades per sòl d'ús industrial  65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)   

(C1) Usos recreatius i d'espectacles  68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d'ús industrial  70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per 
sistemes generals d'infraestructures de 
transport o altres equipaments públics  

- - - 

 

Article 14. Mesures correctores de l’impacte acústic en l’espai obert 

1. Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora 
dels límits de la seva parcel·la, haurà de prendre les mesures escaients per 
minimitzar les seves emissions sonores (aïllament en les edificacions on es 
desenvolupa l’activitat, apantallaments acústics en l’espai lliure privat de la 
parcel·la, etc.), amb la finalitat de mantenir els objectius de qualitat acústica 
establerts per la legislació. 

2. En aquest sentit, per obtenir la llicència d’activitats, s’haurà de presentar un estudi 
d’impacte acústic amb el contingut que estableix l’annex 10 de la Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica. 
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CAPÍTOL 6. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Article 15. Emissions atmosfèriques procedents de les activitats del sector 

1. Totes les activitats que generin emissions a l’atmosfera pels processos industrials 
que desenvolupin, inclouran, per a l’obtenció de l’autorització o llicència de 
l’activitat (d’acord amb la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les 
activitats, PACA), un estudi que ha de recollir, entre d’altres, la previsió del tipus i 
volum de gasos i partícules en suspensió que es preveu generar amb l’activitat i, 
també, les mesures correctores que s’apliquen per a minimitzar la seva generació i 
per complir la legislació vigent en matèria de contaminació atmosfèrica. 

2. Si és d’aplicació el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de 
protecció especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del 
Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al 
contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules, per a qualsevol activitat, cal 
tenir en compte el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire aprovat pel 
Decret 152/2007 i prorrogat pel Decret 203/2009. En dit Pla, s’especifiquen les 
actuacions, les mesures i els procediments que cal considerar per a tota nova 
activitat que s’implanti als municipis als quals fa referència el Decret 226/2006. 

 

CAPÍTOL 7. CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

Article 16. Regulacions referides a la contaminació lluminosa 

En tota instal·lació d’enllumenat exterior (incloent retolació), seran d’aplicació totes 
aquelles directrius relatives a la prevenció de la contaminació lluminosa que apareixen 
al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 

CAPÍTOL 8. CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA 

Article 17. Implicacions normatives 

Cal respectar els criteris que fixa la legislació referents a la ubicació de les noves 
infraestructures elèctriques, considerant, els criteris de protecció sanitària de la 
població indicats a les següents figures legislatives: 

- Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel que s’aprova el reglament 
que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, 
restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària 
front a emissions radioelèctriques. 

- Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions 
de telefonia  mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. 

 



 

 120

CAPÍTOL 9. MATERIALS I RESIDUS 

Article 18. Contenidors i altres dispositius per a la recollida de residus 

El projecte d’urbanització contemplarà l’espai necessari de sòl públic per a 
l’emplaçament dels contenidors, o altres dispositius, per a la recollida selectiva de 
residus, d’acord amb els criteris municipals que s’estableixin al respecte. 

Article 19. Tipus de materials i minimització de residus de la construcció 

1. Als projectes d’urbanització i d’edificació és recomanable que es contempli l’ús de 
materials reciclats o reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, 
com ara la runa i àrids procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva 
classificació, trituració i neteja) o el tot-u provinent de la demolició de paviment 
existent. Aquest criteri és prioritari en la realització de soleres i paviments. 

Així mateix, també caldria considerar la incorporació d’elements realitzats a partir 
de material reciclat (plàstic, vidre, neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, escòries 
siderúrgiques, etc.), com ara mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, etc.), 
panells de senyalització, paviments de seguretat, elements delimitadors de 
parterres, peces de construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, etc.) 
etc.  

Durant la fase d’obra, cal que es sol·liciti el Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental als fabricants o subministradors de material reciclat o productes que en 
contenen. Aquest distintiu acredita la correcta gestió i ús del material que ha estat 
reciclat per a emprar-lo en els nous elements. 

2. Tots els elements que continguin fusta, han d’acreditar que aquesta prové 
d’explotacions gestionades assegurant la sostenibilitat de les actuacions per a la 
regeneració natural dels ecosistemes explotats (Certificat FSC Forest Stewardship 
Council o PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification). 

3. En l’edificació s’hauran de prioritzar l’ús de sistemes constructius industrialitzats o 
prefabricats, els quals permeten reduir considerablement la generació de residus 
durant la fase d’obra i optimitzen el cicle de vida de producció del material. 

4. Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions 
constructives haurà de considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de 
vida, tenint en compte el següent:  

- valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a 
la seva col·locació.  

- prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper 

- considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior 

- Els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de 
provenir d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 

- potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres 
acreditacions de gestió sostenible. 

5. Els projectes d’urbanització i d’edificació han d’incorporar un estudi de gestió dels 
residus que es preveu generar, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de 
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febrer, pel que es regula la producció y gestió dels residus de construcció i 
demolició.  

Aquest estudi, a banda de reflectir la previsió de la generació de residus (en 
tipologia i volum) i de marcar les directrius generals per a la seva correcta gestió 
(d’acord amb la legislació vigent), ha de reflectir també la valorització, dins i fora de 
les obres, dels residus generats que siguin susceptibles de ser emprats com a 
material (com ara àrids provinents del matxuqueig de runa o de residu petri). 

Article 20. Criteris relatius a materials i residus aplicables exclusivament a les 
edificacions d’ús residencial 

1. Tots els edificis d’habitatges han donar compliment als continguts relatius a 
materials, sistemes constructius i residus inclosos als articles 6 i 7 del Decret 

21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

edificis. 

2. D’acord amb l’article 8 del Decret Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció 

de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, en el projecte bàsic o en el 
projecte obligatori, a efectes d'autorització de llicència d'obres, s'especificaran les 
disposicions adoptades per assolir els paràmetres d'ecoeficiència que figuren en el 
citat Decret. 

 

CAPÍTOL 10. ESPAIS LLIURES I ENJARDINAMENT 

Article 21. Criteris de l’enjardinament de zones verdes i espais lliures urbans 

1. Les espècies emprades s’adequaran a les característiques climàtiques, 
edafològiques i topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes necessitats 
hídriques i simplicitat de manteniment.  

2. Llevat en els casos en que una àrea enjardinada sigui una zona alterada a 
restaurar (veure article següent), no necessàriament s’empraran espècies 
autòctones, però no s’utilitzaran espècies amb demostrat comportament invasor, 
especialment quan les àrees a enjardinar limitin amb àmbits naturals. 

Article 22. Criteris de restauració de les zones alterades 

L’objectiu de la restauració és la restitució de l’ús original del terreny (forestal/rural) per 
evitar fenòmens erosius, la desestabilització de talussos o per fomentar la integració 
paisatgística d’una actuació. 

A les àrees a restaurar s’empraran sempre espècies autòctones. S’estendrà en primer 
lloc terra vegetal, s’aplicarà una hidrosembra o sembra (segons el pendent del terreny) 
i, quan així es determini, es faran les plantacions arbòries i/o arbustives pertinents. 

Article 23. Prevenció d’incendis forestals 

A les àrees properes a zones boscoses, i especialment als municipis amb alt risc 
d’incendi, en l’enjardinament de les zones verdes que limitin amb àrees naturals o 
agrícoles, es recomana emprar plantes de baixa inflamabilitat (relacionades a l’annex 2 
del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana). 
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Article 24. Plagues vegetals  

1. Durant la fase de les obres, cal sol·licitar el passaport fitosanitari per a totes 
aquelles espècies vegetals que es preveu plantar i que requereixen la seva 
emissió. El Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura publica el 
llistat d’espècies per a les que cal emetre passaport fitosanitari. 

2. D’acord a la Resolució AAR/2999/2007, resta prohibit plantar espècies vegetals 
susceptibles al foc bacterià als espais públics de les províncies de Girona i Lleida. 
Aquestes espècies es llisten al Decret 42/2007 pel que s’estableixen mesures per 
a la prevenció del foc bacterià. 

 

CAPÍTOL 11. MOBILITAT SOSTENIBLE 

Article 25. Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada 

Al projecte d’urbanització s’han d’incorporar les mesures establertes a l’Estudi 
d’Avaluació de la Mobilitat Generada, incloent una justificació del seu compliment. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Vilanova i la Geltrú, març 2016 
 
 
 
 
UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P.-Manuel Ruisánchez, Arquitectes S.L.P 
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7. Justificació de la incorporació de prescripcions del document de referència a 
l’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) 
 
 
1. El 10 d’octubre de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya va emetre el document de referència en el que s’establien els principis 
de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els indicadors que calia aplicar 
en l’elaboració, modificació i l’avaluació del Pla. La incorporació de les aportacions i 
determinacions que el referit document establia es van realitzar, i es van implementar 
a l’ISA Preliminar que va passar a ser Informe de Sostenibilitat Ambiental, amb data 
novembre de 2014. Per tal de presentar de forma més clara el compliment d’aquestes 
prescripcions i la seva justificació, s’ha incorporat a l’ISA de novembre 2014 l’epígraf 
2.4 que explicita la seva localització  en el document. Així mateix, s’afegeix com annex 
al propi ISA, el Document de Referència (10/10/2014). 
Cal dir que el referit Document de Referència va ser emès pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat en base, exclusivament, a la memòria i documentació gràfica de la 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació, motiu pel qual algunes de les 
observacions de fet ja estaven contemplades en els annexes existents. En aquest 
sentit, els annexes que formen part d’aquesta Modificació de Pla General justifiquen 
detalladament el compliment de les prescripcions i observacions fetes en el Document 
de Referència.  
 
2. Pel que fa a la complementació en el document de planejament (Modificació Puntual 
del Pla General de març 2016) de les determinacions del document ambiental, cal 
precisar que aquest està format per la documentació gràfica i escrita, inclosos annexos 
i que en el seu conjunt ja s’ho dóna compliment en el diferent grau d’exigència  i 
escala, segons correspongui a planejament general o futur planejament derivat. 
 
Per altra banda, en la Tercera Disposició Addicional de la Normativa Urbanística 
d’aquest document s’explicita que els projectes constructius de les infraestructures 
hidràuliques, Plans Parcials Urbanístics i projectes d’Urbanització que s’hauran de 
redactar en compliment d’aquesta Modificació Puntual del Pla General, es 
complimentaran respectant les conclusions contingudes en els informes de l’ACA, dels 
Serveis Territorials de Barcelona, del Departament de Territori, de la demarcació de 
Carreteres de l’Estat a Catalunya, així com les contingudes en els documents de 
l’Estudi d’Inundabilitat, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, l’Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat generada i de la Memòria Social. 
El capítol 6 de la Memòria estableix prescripcions referents al model d’ocupació del 
sòl, el cicle de l’aigua, l’energia, el soroll, la contaminació atmosfèrica, la contaminació 
lluminosa i la contaminació electromagnètica, materials i residus i mobilitat sostenible, 
coherents amb les exigències de l’ISA. 
Per tot plegat, interpretem que, en relació a l’escala pròpia d’una Modificació Puntual 
del Pla General, aquest document respon a les precisions referents a les 
consideracions estimades per les administracions públiques afectades. Els posteriors 
documents de planejament derivat i els projectes d’urbanització hauran d’acomplir amb 
el rigor, detall i precisió que els hi és propi les normes i criteris ara fixats. 
 
3. Aquest document (MPPG) complimenta les determinacions exigides pel Document 
de Referència, que de forma sintètica es resumeixen en el següent: 
 

a) Pel que fa a la valoració global, el model territorial s’explicita en el propi ISA i 
en els epígrafs 3.2 i 3.3 de la Memòria. 
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b) Objectius i criteris s’han reordenat de forma ben comprensible i justificada en 
l’ISA. Així mateix, l’ISA estableix que es tindrà en compte la informació 
disponible de la Unitat Paisatgística 7 Plana del Garraf. 
Quant a la pèrdua de permeabilitat, és evident que la metamorfosi de l’àmbit en 
un sòl urbà de densitat mitja-alta implica una disminució de la mateixa. Ara bé, 
en relació amb el sòl urbà existent, la proposta implica sòl per Espais Lliures i 
Equipaments superiors en 27.465 m² als establerts en l’article 65 del TRLLU. 
Això sense comptar la superfície reservada al sistema hidrològic que es 
respecta puntualment. 
Les observacions referents al Cicle de l’Aigua, el sanejament i el domini públic 
hidràulic (Inundabilitat) es responen amb tot detall en l’Annex 1 (Estudi Bàsic de 
Serveis). 
Respecte al medi atmosfèric, al canvi climàtic i al  medi natural, l’ISA posa de 
manifest el compliment de l’exigit. En relació a la mobilitat associada, cal 
observar l’Annex 3: Estudi de mobilitat. 
 

c) Quant al desenvolupament de l’alternativa seleccionada, es suggereix 
implantar una xarxa d’espais lliures que connecti els sistemes hidrològics i 
d’espais lliures entre ells. Cal dir, no obstant, que el model que es presenta, 
que va resultar guanyador del Concurs d’idees convocat en el seu dia i va ser 
validat en el procés previ de participació ciutadà impulsat, situa el gruix del 
sistema d’espais lliures al voltant dels grans torrents amb recorregut muntanya-
mar. Les connexions travesseres es plantegen d’acord amb la naturalesa 
urbana del sector, mitjançant la Ronda Central i complementàriament la Ronda 
Ibèrica, la C-31 i les seves vores. Complementàriament, un subsistema de 
jardins i places vinculats a les diferents semi-retícules articula itineraris en 
sentit transversal que enllacen la nova ciutat en sentit Llevant-Ponent, amb el 
gran interface central com element fonamental de sutura. 
Les hipòtesis de creixement potencial s’han plantejat a llarg termina, de tal 
manera que s’equilibren les puntes dels cicles més persistents amb els alcistes. 
La Memòria social, la Memòria d’activitat econòmica i l’Estudi de viabilitat 
econòmica, presenten les dades en les que es fonamenten les hipòtesis de 
creixement de Vilanova i la Geltrú. En aquest sentit, cal tenir en compte el 
paper que assigna a l’Eixample Nord dins el sistema d’assentaments de la 
Regió Metropolitana el propi Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de 
l’abril de 2010. En aquest document de gran escala, l’Eixample Nord es preveu 
com a nova centralitat i àrea d’extensió d’interès metropolità. En fi, un àmbit 
d’oportunitat amb vocació urbana que quan la conjuntura ho permeti haurà 
d’entrar en joc en el sistema metropolità.   
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8. Pla d'Etapes. Eventuals cessions anticipades i obra d'urbanització 
 
Correspon al planejament general si no inclou el Programa d'Actuació urbanística, 
incorporar l'Agenda, amb les determinacions pròpies d'aquell, en el relatiu a les 
previsions temporals de la execució del Pla (art. 58.1.i) del TRLU i quines previsions 
hauran de concorda amb les que contingui el planejament derivat, mitjançant plans 
d'etapes (art. 66.1.f del TRLU). 
 
En relació amb l'esmentada preceptivitat, el present document estableix certes 
previsions temporals, que es vinculen a l'Estudi de Viabilitat econòmica, elaborat. 
 
La divisió de l'Àmbit Eixample Nord, en tres sectors a més de ser una previsió pròpia 
dels documents previs de l'Avanç, (art 93 TRLU), forma part de la proposta de l'equip 
redactor de Modificació del Pla General, dividint el total àmbit en tres sectors 
discontinus coincidents, sens perjudici de possibles ajustos, amb els tres subsectors 
estudiats a l'Avanç. La previsió de tres sectors discontinus, equilibrats (± 15%) en 
quant a beneficis i càrregues urbanístiques i a desenvolupar en diferents etapes, 
facilitarà la viabilitat econòmica de la operació urbanística. Viabilitat millorable per la 
previsió de la ulterior divisió (a través dels Plans Parcials) dels potencials sectors en 
polígons d'actuació urbanística per a la seva ulterior execució. 
 
Per a la programació dels diferents sectors es té en compte: 
 

- Una primera fase de planejament derivat que arriba fins a l'aprovació 
definitiva del planejament derivat corresponent. 

 
- Una segona fase preparatòria que inclourà l'elaboració, tramitació i 

aprovació definitiva dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació 
del o dels polígons que es delimitin al potencial sector. 

 
- Una tercera fase executiva, en la qual es procedirà a la inscripció 

registral del projecte de reparcel·lació, procedint-se al pagament de 
les indemnitzacions substitutòries i s'executaran les obres 
d'urbanització interiors i, les precises, exteriors de connexió. 

 
- Una quarta fase executiva en la qual es preveurà la construcció i 

venda dels habitatges i de les edificacions industrials projectades. 
 
En quant a l'ordre de desenvolupament dels potencials sectors, s'iniciarà pel sector I, 
la redacció de quin pla parcial es podrà simultanejar en el seu cas, amb la Modificació 
del Pla General. I continuarà, successivament, pels sectors II i III. 
 
En els tres sectors, el sistema d'actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de 
cooperació. Aquest sistema afectarà a tots els polígons que es delimitin, encara que 
serà factible que, a petició raonada i suficient, a nivell de polígon d'actuació 
urbanística, pugui procedir-se a la substitució per alguna de les modalitats de gestió 
privada. 
 
En els projectes de reparcel·lació que s'aprovin, s'integraran els propietaris de terrenys 
cedits anticipadament per a l'obertura de la Ronda Ibèrica o per al seu destí a 
equipament públic, segons es determini al Pla Parcial corresponent. El mateix succeirà 
amb els propietaris de terrenys als sistemes exteriors B i C i tots aquells que ostentin 
drets a incloure en un determinat àmbit. 
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La cessió anticipada podrà utilitzar-se també per a sòls destinats a ús o servei públic 
dins de cada sector o polígon, sempre que s'hagi aprovat definitivament el Pla Parcial 
en el qual hagin de rebre l'aprofitament urbanístic compensatori. Utilitzant-se 
l'instrument de la ocupació directa de l'article 156 del TRLU.  
bens 
La previsió temporal en etapes es limita al 1er sector, la transformació dels qual es 
dilata més enllà dels 20 anys, d’acord amb el quadre següent coherent amb l’estudi de 
viabilitat econòmica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 127

9. Fitxes Resum dels sectors 1, 2 i 3  
 
 
SECTOR 1 
 
Àmbit d’equidistribució: 330.112 m² 
 
Sector discontinu format per tres àmbits d’extensió molt diferent, adjacents a la Ronda 
Ibèrica. Els tres àmbits estan perfectament delimitats en el plànol 5. 
 
OBJECTIUS 
 

- Ordenar i planificar l’àmbit per tal d’assegurar la plena integració d’aquest sector de 
l’Eixample Nord en l’estructura urbana existent, assegurant la continuïtat dels sistemes. 

- Crear un teixit urbà coherent amb les característiques morfològiques de Vilanova i la 
Geltrú pel que fa a la proximitat dels serveis, la barreja d’usos i la compacitat de 
l’edificació. 

- Assegurar la continuïtat de la Ronda Central en el sentit Llevant-Ponent, complement 
futur de la Ronda Ibèrica i lligam principal del Nord de la ciutat. 

- Integrar el sistema d’espais públics amb l’entorn territorial i, com a conseqüència, crear 
un gran parc-corredor que segueixi els eixos del Torrent de la Pastera i d’en Parellada. 

- Preveure el sòl necessari del sistema d’equipaments per a la futura construcció de 
l’Hospital General del Garraf, en coherència amb l’ordenació del sector. 

- Reservar sòl proper a l’Hospital General per a la implementació d’un Parc Tecnològic i 
Empresarial vinculat a l’àmbit de la salut, l’envelliment i la vida autònoma. 

- Preservar els elements preexistents en els quals s’aplica un grau de protecció en el 
Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic. 

- Preveure sòl per activitats i terciari en proporció equilibrada a l’ús residencial, per tal de 
potenciar llocs de treball propers a la població resident. 

- Reservar sòl per a una instal·lació hotelera propera a l’equipament hospitalari i la 
Ronda Ibèrica. 

 
 
CESSIONS MÍNIMES DE SISTEMES SÒL URBANITZABLE 
 
Vialitat:   87.411 m² (26,48%) 
Indicada al plànol 4.2: 52.504 m² 
Interior subclaus zona: 34.907 m² 
 
Espais Lliures:  56.797 m² (17,20%) 
Indicada al plànol 4.2: 42.806 m² 
Interior subclaus zona: 13.991 m² 
 
Equipaments:   51.720 m² (15,67%) 
Indicada al plànol 4.2: 49.829 m² 
Interior subclaus zona:   1.891 m² 
 
Hidrològic:   15.545 m²   (4,71%) 
 
Total sistemes           211.473 m² (64,06%) 
 

2. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, 
inferiors a les previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació 
d’espais lliures i/o equipaments públics i/o reserves per a serveis tècnics. 
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Distribució de l’aprofitament  

Ús d’habitatge (edificabilitat màx.) 225.109,00 m² st 

Edificabilitat màxima                 349.919,00 m² st 

Habitatge lliure (edificabilitat màx.) 135.065,40 m² st 

Habitatge en règim protegit 45.021,90 m² st 

Habitatge en règim protegit concertat 45.021,90 m² st 

Nombre total d’unitats d’habitatge 2.501 habitatges 

Ús comercial 21.030,00 m² st 

Ús Indústria urbana 103.780,00 m² st 

Ús comercial + Indústria urbana 124.810,00 m² st 

Total sòl privat 118.639,00 m² sòl  

 
 

CONDICIONS DE GESTIÓ 
 
- El Sector s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
L’Administració actuant serà el Consorci Urbanístic Eixample Nord. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues internes a l’àmbit d’equidistribució per 
a l’execució de les obres d’urbanització. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues d’elements comuns (infraestructura 
general i afectacions) que corresponen al sector 1, previstes inicialment en el quadre 
de previsió de costos d’urbanització, coherents amb l’estudi d’obres bàsiques 
d’urbanització del sector Eixample Nord. 
- Els propietaris hauran de cedir al Consorci Eixample Nord el sòl corresponent al  10%  
de  l’aprofitament  mitjà  pel  que  fa  a   l’aprofitament   establert  en  el P.G.O.U. i el 
15% de l’aprofitament mig aplicat a l’increment d’aprofitament que proposa aquesta 
MP PGO. 
 10% A.M. segons PGO   24.312,73 m²st 
 15% A.M. segons Increment  16.018,71 m²st 
 Total     40.331,44 m²st 
El Sector establirà les parcel·les susceptibles de rebre el sostre edificable a traslladar 
de l’actual sector Platja Llarga als polígons que s’estableixin i obtingudes per cessió 
obligatòria i gratuïta de sòl amb aprofitament. Aquest trasllat exigirà una segona 
Modificació Puntual del P.G.O. 
 
 
ZONA RESIDENCIAL, clau 14a2 
 
14a2(1) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:  19.769 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:   4.997 m² 
 
14a2(2) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:   1.550 m² 
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14a2(3) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    7.617 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:   7.433 m² 
E-G-H:         1.891 m² 
 
14a2(8) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
 
14a2(9) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:       668 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:      777 m² 
    
Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
- El PP del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels anteriors 
paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa (plànol 4.1). 
- L’edificació residencial de l’àmbit major continguda entre la Ronda Ibèrica, el Torrent 
de la Pastera/Sant Joan i el carrer de la Masia de Can Frederic, atendrà al principi de 
respecte a les alineacions de carrer. 
- El PP del Sector establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a 
l’edificació residencial oberta que es disposa en les diferents illes a l’oest del Torrent 
de la Pastera, a l’àmbit per sota de la Ronda Ibèrica i al límit oest del plà. 
Per tal de fer més flexible l’ordenació que ha d’establir el PP s’han delimitat, en aquest 
sector, 5 subàmbits amb les claus 14a(1), 14a(2), 14a(3), 14a(8), 14a(9). 
- El PP precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a sistemes d’espais lliures i 
equipaments, però haurà de respectar la superfície de sòl que se li assigna en cada 
subàmbit. Pel que fa al sistema viari haurà de respectar un mínim del 80% de sòl 
assignat. En el supòsit de reducció serà d’aplicació l’establert a l’article 12. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
- Correspon a aquesta zona el tipus d'ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 
- El planejament derivat fixarà els paràmetres i condicions d’edificació comuns a tots 
els edificis i els específics de cada arquitectura, per tal de fer coherent la regulació de 
la forma edificada amb els objectius generals d’aquesta Modificació Puntual de PGO. 
-  Usos admesos: Habitatge plurifamiliar / Residencial, hoteler i residencial especial / 
Comercial i restauració / Oficines / Sanitari-assistencial / Esportiu/recreatiu / Cultural, 
educatiu i religiós / Garatge-aparcament. 
- Industrial limitat a estacions de servei, tallers artesanals i activitats industrials de 1ra. 
i 2na. categoria, compatibles amb la residència que segons el planejament derivat es 
considerin de servei al sector. 
- El sòl qualificat amb la clau 14a2 en el que coexisteixen, en uns percentatges 
precisos, sòl destinat als sistemes viaris, d’equipaments i espais lliures. El planejament 
derivat podrà precisar i adaptar justificadament la forma, mida i situació de sistemes i 
zones, però haurà de respectar la superfície global de sòl i sostre prevista en cada 
àmbit per a zones i sistemes i el manteniment de la seva funcionalitat. 
 
 
ZONA INDÚSTRIA / TERCIARIA I DE SERVEIS, clau 15c 
 
15c(1) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    1.493 m² 
 
15c(8) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
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Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
El planejament derivat de cada sector, determinarà les normes i ordenances 
específiques corresponents a l’edificació industrial, atenent sobretot a les relacions de 
contigüitat amb les zones residencials (clau 14a2) i residencials industrials (clau 
14a2/15c). 
Aquesta zona es divideix en 2 àmbits d’ordenació física 15c(1) i 15c(8). Els àmbits 
15c(1) i 15c(8) inclouen un % de sòl destinat a sistema viari que articula els àmbits 
amb el sistema viari general que s’haurà de respectar pel que fa a la superfície global i 
posició. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
Es tracta d’aquell sòl urbà que es destinarà preferentment a usos i instal·lacions 
industrials de 2na, 3ra, 4ta i 5na. classe. 
 
 
 
ZONA DE DOBLE CLAU, clau 14a2/15c 
 
14a2/15c(5) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    3.810 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:      784 m² 
 
Condicions d’Ordenació i d’edificació 
 

- El Pla Parcial del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels 
anteriors paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa. 

- El Pla Parcial establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a 
l’edificació residencial i industrial, atenent sobretot a la compatibilitat d’ambdós 
usos. 

- El Pla Parcial precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a espais lliures 
i vialitat establerts per l’àmbit clau 14a2/15c. 

 
Condicions d’ús 
 

- Correspon a aquesta zona el tipus d’ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 

- En el sòl qualificat amb la clau 14a2/15c s’admeten els següents usos: 
habitatge plurifamiliar / residencial hoteler i residencial especial / Comercial i 
restauració / Oficines / Sanitari assistencial / Cultural, educatiu i religiós / 
Esportiu, recreatiu / Garatge aparcament i Industrial limitat a activitats 
industrials de 1ra, 2na, 3ra i 4ta classe, compatibles amb la residència. 

- El Planejament derivat precisarà justificadament la forma, mida i situació de 
sistemes i zones, però haurà de respectar la superfície de sòl assignada en 
cada àmbit per a zones i sistemes. 
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SECTOR 2 
 
Àmbit d’equidistribució: 265.962 m² 
 
Sector discontinu format per dos àmbits d’extensió molt diferent, els quals estan 
perfectament delimitats en el plànol 5. 
 
OBJECTIUS 
 

- Ordenar i planificar l’àmbit per tal d’assegurar la continuïtat morfològica i funcional amb 
el Sector 1 i, implícitament, amb l’estructura general de Vilanova i la Geltrú. 

- Assegurar la continuïtat dels sistemes viaris, d’espais lliures públics i equipaments, 
d’acord amb l’organització general de tot l’Eixample Nord per extensió harmònica de les 
determinacions establertes en el Sector 1. 

- Continuar el gran parc-corredor dels Torrents de la Pastera i d’en Parellada, integrant-
lo amb l’entorn territorial. 

- Preveure el sòl necessari del sistema d’equipaments en contigüitat al parc lineal de les 
torrenteres per servir els teixits residencials adjacents i completar els equipaments del 
Clúster sanitari previst en relació a l’Hospital General del Garraf. 

- Iniciar la configuració de “l’Interface Central”, gran espai públic representatiu de la nova 
urbanitat de l’Eixample Nord. 

- Preservar els elements preexistents en els quals s’aplica un grau de protecció en el 
Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic. 

- Preveure una gran extensió de sòl per equipaments adjacent a la part baixa del Torrent 
de Sant Joan, en contigüitat al perllongament de la Ronda Ibèrica i al servei dels teixits 
consolidats existents i el propi Eixample Nord. 

- Preveure sòl per activitats i terciari, en proporció equilibrada a l’ús residencial de nova 
formació, per tal de potenciar llocs de treball propers a la població resident. 

- Establir les determinacions morfològiques amb suficient flexibilitat per permetre 
configuracions alternatives i alhora assegurar els sistemes i paràmetres quantitatius 
que exigeix el bon establiment de la ciutat contínua, de densitat mitja prevista. 
 

 
CESSIONS MÍNIMES DE SISTEMES SÒL URBANITZABLE 
 
Vialitat:    61.890 m² (23,27%) 
Indicada al plànol 4.2:  31.161 m² 
Interior subclaus zona:  30.729 m² 
 
Espais Lliures:   52.842 m² (19,87%) 
Indicada al plànol 4.2:  44.656 m² 
Interior subclaus zona:    8.186 m² 
 
Equipaments:    50.252 m²  (18,89%) 
Indicada al plànol 4.2:  48.278 m² 
Interior subclaus zona:    1.974 m² 
 
Hidrològic:       7.001 m²   (2,63%) 
 
Total sistemes           171.985 m² (64,66%) 
 

3. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, 
inferiors a les previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació 
d’espais lliures i/o equipaments públics i/o reserves per a serveis tècnics. 
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Distribució de l’aprofitament  

Edificabilitat màxima                 306.940,00 m² st 

Ús d’habitatge (edificabilitat màx.) 187.610,00 m² st 

Habitatge lliure (edificabilitat màx.) 112.566,00 m² st 

Habitatge en règim protegit 37.522,00 m² st 

Habitatge en règim protegit concertat 37.522,00 m² st 

Nombre total d’unitats d’habitatge 2.084 habitatges 

Ús comercial 15.731,00 m² st 

Ús Indústria urbana 103.599,00 m² st 

Total sòl privat 93.977,00 m² sòl  

 
 

CONDICIONS DE GESTIÓ 
 
- El PP s’executarà pel sistema de reparcel.lació en la modalitat de cooperació. 
L’Administració actuant serà el Consorci Urbanístic Eixample Nord. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues internes a l’àmbit d’equidistribució per 
a l’execució de les obres d’urbanització. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues d’elements comuns (infraestructura 
general i afectacions) que corresponen al sector 2, previstes inicialment en el quadre 
de previsió de costos d’urbanització, coherents amb   l’estudi d’obres bàsiques 
d’urbanització del sector Eixample Nord. 
- Els propietaris hauran de cedir al Consorci Eixample Nord el sòl corresponent al  10%  
de  l’aprofitament  mitjà  pel  que  fa  a  l’aprofitament establert  en el P.G.O.U. i el 15% 
de l’aprofitament mig aplicat a l’increment d’aprofitament que proposa aquesta 
Modificació Puntual del PGO. 
 10% A.M. segons PGOU   19.588,10 m²st 
 15% A.M. segons increment  16.658,85 m²st 
 Total     36.246,95 m²st 
El PP establirà les parcel·les susceptibles de rebre el sostre edificable a traslladar de 
l’actual sector Platja Llarga als polígons que s’estableixin i obtingudes per cessió 
obligatòria i gratuïta de sòl amb aprofitament. Aquest trasllat exigirà una segona 
Modificació Puntual del P.G.O.U. 
 
 
ZONA RESIDENCIAL, clau 14a2 
 
14a2(4) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    4.728 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:   1.155 m² 
E-G-H:         1.974 m² 
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Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
- El PP del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels anteriors 
paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa (plànol 4.1). 
- El PP establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a l’edificació 
residencial oberta que es disposa en les diferents illes previstes. 
- Per tal de fer més flexible l’ordenació que ha d’establir el PP s’han delimitat, en 
aquest sector, 1 subàmbits amb la clau 14a2(4). 
- El PP precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a sistemes d’espais lliures i 
equipaments, però haurà de respectar la superfície de sòl que se li assigna en cada 
subàmbit. Pel que fa al sistema viari haurà de respectar un mínim del 80% de sòl 
assignat. En el supòsit de reducció serà d’aplicació l’establert a l’article 12. 
- El PP precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a sistemes d’espais lliures i 
equipaments, però haurà de respectar la superfície de sòl que se li assigna en cada 
subàmbit. Pel que fa al sistema viari haurà de respectar un mínim del 80% de sòl 
assignat. En el supòsit de reducció serà d’aplicació l’establert a l’article 12. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
- Correspon a aquesta zona el tipus d'ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 
- El planejament derivat fixarà els paràmetres i condicions d’edificació comuns a tots 
els edificis i els específics de cada arquitectura, per tal de fer coherent la regulació de 
la forma edificada amb els objectius generals d’aquesta Modificació Puntual de PGO. 
-  Usos admesos: Habitatge plurifamiliar / Residencial, hoteler i residencial especial / 
Comercial i restauració / Oficines / Sanitari-assistencial / Esportiu/recreatiu / Cultural, 
educatiu i religiós / Garatge-aparcament. 
- Industrial limitat a estacions de servei, tallers artesanals i activitats industrials de 1ra. 
i 2na. categoria, compatibles amb la residència que segons el planejament derivat es 
considerin de servei al sector. 
- El sòl qualificat amb la clau 14a2 en el que coexisteixen, en uns percentatges 
precisos, sòl destinat als sistemes viaris, d’equipaments i espais lliures. El planejament 
derivat podrà precisar i adaptar justificadament la forma, mida i situació de sistemes i 
zones, però haurà de respectar la superfície global de sòl i sostre prevista en cada 
àmbit per a zones i sistemes i el manteniment de la seva funcionalitat. 
 
 
ZONA INDÚSTRIA / TERCIARIA I DE SERVEIS, clau 15c 
 
15c(2) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    3.832 m² 
 
 
Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
El planejament derivat de cada sector, determinarà les normes i ordenances 
específiques corresponents a l’edificació industrial, atenent sobretot a les relacions de 
contigüitat amb les zones residencials (clau 14a2) i residencials industrials (clau 
14a2/15c). 
Aquesta zona es divideix en 1 àmbit d’ordenació física 15c(2). Aquest àmbit inclou un 
% de sòl destinat a sistema viari que articula els àmbits amb el sistema viari general 
que s’haurà de respectar pel que fa a la superfície global i posició. 
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Condicions d’ús (art. 40) 
 
Es tracta d’aquell sòl urbà que es destinarà preferentment a usos i instal·lacions 
industrials de 2na, 3ra, 4ta i 5na. classe. 
 
 
 
ZONA DE DOBLE CLAU, clau 14a2/15c 
 
14a2/15c(1) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:             17.359 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:   4.687 m² 
 
14a2/15c(2) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    4.810 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:   2.344 m² 
 
 
Condicions d’Ordenació i d’edificació 
 

- El Pla Parcial del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels 
anteriors paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa. 

- El Pla Parcial establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a 
l’edificació residencial i industrial, atenent sobretot a la compatibilitat d’ambdós 
usos. 

- El Pla Parcial precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a espais lliures 
i vialitat establerts per l’àmbit clau 14a2/15c. 

 
Condicions d’ús 
 

- Correspon a aquesta zona el tipus d’ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 

- En el sòl qualificat amb la clau 14a2/15c s’admeten els següents usos: 
habitatge plurifamiliar / residencial hoteler i residencial especial / Comercial i 
restauració / Oficines / Sanitari assistencial / Cultural, educatiu i religiós / 
Esportiu, recreatiu / Garatge aparcament i Industrial limitat a activitats 
industrials de 1ra, 2na, 3ra i 4ta classe, compatibles amb la residència. 

- El Planejament derivat precisarà justificadament la forma, mida i situació de 
sistemes i zones, però haurà de respectar la superfície de sòl assignada en 
cada àmbit per a zones i sistemes. 
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SECTOR 3 
 
Àmbit d’equidistribució: 468.476,55 m² 
 
Sector discontinu format per dos àmbits d’extensió molt diferent. Els dos àmbits estan 
perfectament delimitats en el plànol 5. 
 
OBJECTIUS 
 

- Ordenar i planificar aquest darrer àmbit de l’Eixample Nord, de forma tal que s’integri 
plenament amb els sectors 1 i 2, assegurant la continuïtat dels sistemes previstos amb 
l’estructura general de Vilanova i la Geltrú. 

- Crear un teixit urbà coherent amb les característiques tipus morfològiques de Vilanova i 
la Geltrú, amb una densitat propera a l’existent en la ciutat consolidada adjacent. 

- Integrar el sistema d’espais públics amb l’entorn territorial, mitjançant la culminació dels 
dos grans parcs-corredor iniciats en els sectors anteriors (Torrents de la Pastera i Sant 
Joan) i així assegurar la penetració del paisatge i l’ordre geogràfic en la nova ciutat. 

- Creació d’una nova Centralitat complementària de la preexistent, adjacent a la Ronda 
Ibèrica i coordinada amb l’estació intermodal prevista en l’aplegament de la línia de 
Ferrocarril actual amb la nova línia de Ferrocarril Orbital prevista. Cal dir que la 
Modificació de Pla General reserva sòl per l’establiment de la línia Orbital ferroviària 
(LOF) seguint el traçat de la Ronda Ibèrica. 

- Preservar els elements preexistents de valor històric i ambiental, integrant els elements 
del Catàleg de Patrimoni històric-artístic. 

- Preveure sòl per activitats i terciari en proporció equilibrada a l’ús residencial. 
- Assegurar la continuïtat de la Ronda del Mig iniciada en els sectors 1 i 2 fins a la 

perllongació de Dr. Zamenhof. 
- Completar la Ronda Ibèrica i així assegurar la bona connexió del sector amb la ciutat, 

convertint-la amb una avinguda de condició més urbana i social. 
- Afavorir un desenvolupament flexible del sector que asseguri els paràmetres i directrius 

fonamentals i permeti variacions en la configuració tipus morfològica avançada 
indicativament si el procés d’execució futura així ho exigeix. 

 
 
CESSIONS MÍNIMES DE SISTEMES SÒL URBANITZABLE 
 
Vialitat:           125.356,55 m (26,76%) 
Indicada al plànol 4.2:    81.828,55 m² 
Interior subclaus zona:    43.528 m² 
 
Espais Lliures:      105.700 m² (22,56%) 
Indicada al plànol 4.2:    84.081 m² 
Interior subclaus zona:    21.619 m² 
 
Equipaments:    40.635 m²  (8,67%) 
Indicada al plànol 4.2:  32.720 m² 
Interior subclaus zona:   7.915 m² 
 
Hidrològic:    15.341 m²  (3,27%) 
 
Total sistemes            287.032,55 m² (61,26%) 
 

2. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, 
inferiors a les previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació 
d’espais lliures i/o equipaments públics i/o reserves per a serveis tècnics. 
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Distribució de l’aprofitament  

Edificabilitat màxima                 471.565,00 m² st 

Ús d’habitatge (edificabilitat màx.) 248.036,00 m² st 

Habitatge lliure (edificabilitat màx.) 148.821,60 m² st 

Habitatge en règim protegit 49.607,20 m² st 

Habitatge en règim protegit concertat 49.607,20 m² st 

Nombre total d’unitats d’habitatge 2.756 habitatges 

Ús comercial 22.884,00 m² st 

Ús Indústria urbana 200.645,00 m² st 

Ús comercial + Indústria urbana 223.529,00 m² st 

Total sòl privat 181.444,00 m² sòl  

 
 

CONDICIONS DE GESTIÓ 
 
- El PP s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
L’Administració actuant serà el Consorci Urbanístic Eixample Nord. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues internes a l’àmbit d’equidistribució per 
a l’execució de les obres d’urbanització. 
- Els propietaris hauran d’assumir les càrregues d’elements comuns (infraestructura 
general i afectacions) que corresponen al sector 3, previstes inicialment en el quadre 
de previsió de costos d’urbanització, coherents amb l’estudi d’obres bàsiques 
d’urbanització de l’àmbit de la MP del PGO. 
- Els propietaris hauran de cedir al Consorci Eixample Nord el sòl corresponent al 10% 
de l’aprofitament mitjà pel que fa a l’aprofitament establert en el P.G.O.U. i el 15% de 
l’aprofitament mig aplicat a l’increment d’aprofitament que proposa aquesta Modificació 
Puntual del PGO. 
 10% A.M. segons PGOU   34.503,30 m²st 
 15% A.M. segons increment  18.979,84 m²st 
 Total     53.483,14 m²st 
 
ZONA RESIDENCIAL, clau 14a2 
 
14a2(5) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    3.354m2 
Espais Lliures Interior subclau zona:   3.584m2 
 
14a2(6) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    3.284m2 
Espais Lliures Interior subclau zona:   3.143m2 
 
14a2(7) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:               13.680m2 
Espais Lliures Interior subclau zona:   2.080m2 
E-G-H:         1.917m2 
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Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
- El PP del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels anteriors 
paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa (plànol 4.1). 
- El PP del Sector establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a 
l’edificació residencial oberta que es disposa en les diferents illes previstes. 
Per tal de fer més flexible l’ordenació que ha d’establir el PP s’han delimitat, en aquest 
sector, 3 subàmbits amb les claus 14a2(5), 14a2(6), 14a2(7). 
- El PP precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a sistemes d’espais lliures i 
equipaments, però haurà de respectar la superfície de sòl que se li assigna en cada 
subàmbit. Pel que fa al sistema viari haurà de respectar un mínim del 80% de sòl 
assignat. En el supòsit de reducció serà d’aplicació l’establert a l’article 12. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
- Correspon a aquesta zona el tipus d'ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 
- El planejament derivat fixarà els paràmetres i condicions d’edificació comuns a tots 
els edificis i els específics de cada arquitectura, per tal de fer coherent la regulació de 
la forma edificada amb els objectius generals d’aquesta Modificació Puntual de PGO. 
-  Usos admesos: Habitatge plurifamiliar / Residencial, hoteler i residencial especial / 
Comercial i restauració / Oficines / Sanitari-assistencial / Esportiu/recreatiu / Cultural, 
educatiu i religiós / Garatge-aparcament. 
- Industrial limitat a estacions de servei, tallers artesanals i activitats industrials de 1ra. 
i 2na. categoria, compatibles amb la residència que segons el planejament derivat es 
considerin de servei al sector. 
- El sòl qualificat amb la clau 14a2 en el que coexisteixen, en uns percentatges 
precisos, sòl destinat als sistemes viaris, d’equipaments i espais lliures. El planejament 
derivat podrà precisar i adaptar justificadament la forma, mida i situació de sistemes i 
zones, però haurà de respectar la superfície global de sòl i sostre prevista en cada 
àmbit per a zones i sistemes i el manteniment de la seva funcionalitat. 
 
 
ZONA INDÚSTRIA / TERCIARIA I DE SERVEIS, clau 15c 
 
15c(3) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:    1.297 m² 
 
15c(4) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
 
15c(5) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
 
15c(6) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
 
15c(7) Cessions 
No hi ha cessions a l’interior d’aquesta subclau. 
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Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
El planejament derivat de cada sector, determinarà les normes i ordenances 
específiques corresponents a l’edificació industrial, atenent sobretot a les relacions de 
contigüitat amb les zones residencials (clau 14a2) i residencials industrials (clau 
14a2/15c). 
Aquesta zona es divideix en 5 àmbits d’ordenació física 15c(3) a 15c(7). L’ àmbit 
15c(3) incloue un % de sòl destinat a sistema viari que articula els àmbits amb el 
sistema viari general que s’haurà de respectar pel que fa a la superfície global i 
posició. 
 
Condicions d’ús (art. 40) 
 
Es tracta d’aquell sòl urbà que es destinarà preferentment a usos i instal·lacions 
industrials de 2na, 3ra, 4ta i 5na. classe. 
 
 
 
ZONA DE DOBLE CLAU, clau 14a2/15c 
 
14a2/15c(3) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:                16.713 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:            10.762 m² 
E-G-H:          3.040 m² 
 
14a2/15c(4) Cessions 
Vialitat Interior subclau zona:                  5.200 m² 
Espais Lliures Interior subclau zona:            2.050 m² 
E-G-H:        2.958 m² 
 
Condicions d’Ordenació i d’edificació 
 

- El Pla Parcial del Sector concretarà l’ordenació detallada de l’àmbit a partir dels 
anteriors paràmetres urbanístics i de la configuració general indicativa. 

- El Pla Parcial establirà amb precisió els criteris de definició volumètrica per a 
l’edificació residencial i industrial, atenent sobretot a la compatibilitat d’ambdós 
usos. 

- El Pla Parcial precisarà i adaptarà justificadament el sòl destinat a espais lliures 
i vialitat establerts per l’àmbit clau 14a2/15c. 

 
Condicions d’ús 
 

- Correspon a aquesta zona el tipus d’ordenació de l’edificació segons volumetria 
específica. 

- En el sòl qualificat amb la clau 14a2/15c s’admeten els següents usos: 
habitatge plurifamiliar / residencial hoteler i residencial especial / Comercial i 
restauració / Oficines / Sanitari assistencial / Cultural, educatiu i religiós / 
Esportiu, recreatiu / Garatge aparcament i Industrial limitat a activitats 
industrials de 1ra, 2na, 3ra i 4ta classe, compatibles amb la residència. 

- El Planejament derivat precisarà justificadament la forma, mida i situació de 
sistemes i zones, però haurà de respectar la superfície de sòl assignada en 
cada àmbit per a zones i sistemes. 
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ANNEXOS: 
 
Formen part d’aquesta modificació puntual els documents annexos que exigeixen els 
articles  59, 96,99, 100 i 104 del TRLUC, així com l’art. 18 de la Llei 9/2003 de 13 de 
juny de la Mobilitat i l’art. 5 i annex I de la Llei 6/2009 de 28 d’abril d’avaluació 
ambiental de plans i programes. 
 
S’ha incorporat, així mateix, com a documents informatius pel futur desenvolupament 
dels plans derivats de cada un dels sectors delimitats, els estudis i informes existents, 
elaborats inicialment pel document d’avanç de planejament i que aporta tot un seguit 
d’informació i documentació rellevant per conèixer millor l’abast de la modificació 
puntual, sense perjudici de l’ajust d’aquests estudis i informes a les circumstàncies 
territorials i temporals del moment en que es desenvolupin els corresponents plans 
derivats de cada un dels sectors. Aquests estudis i informes  formen part d’un exercici 
de reflexió i proposta que ha considerat, de forma indicativa, una escala de detall 
superior a l’exigible per la norma per a un instrument de planejament general als 
efectes de justificar tant la bondat de l’ordenació i usos previstos com la seva viabilitat 
futura; el que no excusa, com hem dit, que els corresponents plans derivats i els 
documents annexes que hagin d’incorporar, completin, precisin i actualitzin, d’acord a 
les competències que els correspon, el que sigui necessari en cada moment. 
 


