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Isidre Martí Sardà, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
comarca del Garraf, per ordre de la presidència de la corporació i de conformitat 
amb allò que estableixen els articles 204 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals, 

CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent, en la sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament del dia 
17 de febrer del 2020, es va adoptar el següent acord:

  
“Relació de fets:
I.- En data 11 de febrer de 2019, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord:

 “PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes en data 20 d’abril de 2018 (registre d’entrada núm. 2018014132); per 
l’Associació “Tot Comerç” en data 23 d’abril de 2018 (registre d’entrada núm. 
2018014274); i pel Grup Municipal “Candidatura d’Unitat Popular” en data 20 d’abril de 
2018 (registre d’entrada núm. 2018014158), d’acord amb els motius i justificacions 
continguts a l’informe dels serveis tècnics d’Urbanisme, incorporat a l’expedient i a la 
part expositiva del present acord.

SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú en els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I – II, d’acord amb 
el document de modificació redactat pel Sr. Guillermo Muñoz Barduzal, arquitecte 
membre de “GRAM, Arquitectura i Urbanisme”, i promogut per CEL URBÀ, S.L.

El document de modificació incorpora el contingut de les prescripcions dels informes 
sectorials rebuts i de les introduïdes d’ofici, segons es ressenya a l’esmentat informe 
dels serveis tècnics d’Urbanisme.

TERCER.- Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de Pla 
General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit document en 
suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).

QUART.- Donar a aquest acord la publicitat que sigui preceptiva, i notificar-lo a l’entitat 
promotora així com als interessats al·legants que consten a l’expedient, amb expressió 
dels recursos que siguin escaients.”

L’objectiu principal de la proposta és de donar un nou impuls a l’àrea de Masia d’en 
Barreres, atès la pèrdua de la majoria de les activitats que s’hi duien a terme. Es 
pretén possibilitar la implantació d’un nou teixit d’activitats econòmiques que 
recuperin per a la ciutat aquesta important àrea de Vilanova i la Geltrú.

Alhora es pretén l’homogeneïtzació de les claus de sòl urbà, adaptar algunes 
parcel·les de sòl de sistemes a les necessitats reals i les demandes 
mediambientals, i regularitzar la zonificació del sòl públic segons les obres 
d’urbanització ja realitzades.
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Per tal de regenerar aquest àrea cal adaptar la normativa de les parcel·les de sòl 
privat, que en el planejament vigent preveuen, per a les de majors dimensions, 
indústries de transformació del ciment, a les noves activitats que la ciutat requereix.   

II.- Una vegada tramés el document a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (CTUB), aquesta en sessió de 10 de maig de 2019 la CTUB va acordar 
el següent:
 “Acord

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

1 Suspendre la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, sobre la modificació puntual del Pla general d'ordenació en els àmbits de sòl urbà 
Masia d'en Barreres I i II, de Vilanova i la Geltrú, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins 
que s’aporti un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal mantenir un polígon d’actuació urbanística a l’àmbit del sector Masia d’en 
Barreres II, i incorporar a la normativa urbanística una fitxa d’aquest polígon on es 
determini el sistema d’actuació urbanística, s’estableixin les diferents càrregues externes 
de vialitat imputables al polígon, i es determini l’obligació de cedir el 10% de l’increment 
de l’aprofitament urbanístic i de la reserva de sistemes urbanístics corresponent a 7,5 
m2 de sòl per cada 100 m2 del sostre comercial (article 100.3 del TRLLU).

1.2 Cal fixar a la regulació normativa de la nova subzona comercial (clau 8b6) l’ús 
principal proposat de gran establiment comercial col·lectiu i el sostre màxim comercial. 
Així mateix, cal determinar normativament que l’obertura i el funcionament de l’activitat 
comercial de la subzona 8b6 queda condicionada a l’execució prèvia de la vialitat 
externa que ha de garantir l’accés adequat per aquest tipus d’instal·lacions.

1.3 Cal incorporar al document l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les 
actuacions a realitzar i donar compliment a les determinacions de l’article 99 del TRLLU.

1.4 Cal incorporar a la memòria del document un apartat específic que justifiqui, tant des 
d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu, la modificació del sistema urbanístic 
d’espais lliures en compliment de l’article 98.1 del TRLLU.”

III.- En data 7 d’agost de 2019, el senyor, Juan Jose Pueyo, en representació de la 
societat Cel Urbà, S.L, amb domicili social al Carrer Diputació, 237 planta 6, porta 3 
de Barcelona i NIF  B-63457824, presentà el document de Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana ens els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i 
II, Document que dóna compliment a l’acord de la CTUB de data 10 de maig de 
2019. (Registre d’entrada núm. 2019032236)

Aquest document ha estat redactat per Guillermo Muñoz Barduzal, arquitecte 
membre de GRAM, arquitectura i urbanisme.

IV.- A la vista del referit document i de l’informe tècnic favorable elaborat pels 
serveis tècnics d’urbanisme, incorporat a l’expedient, el Ple de l’Ajuntament va 
adoptar en data 7 d’octubre de 2019 el següent acord:
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“PRIMER.- Verificar el Text refós de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú en els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I – II, per al tràmit 
d’informe previ previst a l’art. 98 TRLUC, en compliment de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 10 de maig de 2019, que incorpora el 
compliment de les prescripcions contingudes en dit acord.

SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el present acord, 
juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, als efectes de donar 
continuïtat al procediment legalment establert.

TERCER- Peu de recursos.
“Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix 
interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar posteriorment els
recursos corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el marc de les seves competències, en relació a 
aquest acord de verificació de text refós”.”

V.- Una vegada tramés el referit text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (actualment denominada Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona), aquesta va adoptar en data 13 de desembre de 2019 el 
següent acord:
“1. Mantenir la suspensió de la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, sobre la modificació puntual del Pla general d’ordenació en els 
àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II, de Vilanova i la Geltrú, promogut i tramès 
per l’Ajuntament, fins que s’aporti un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les prescripcions 
següents:

1.1. Cal incorporar al document l’agenda, refer l’avaluació econòmica i financera utilitzant 
una metodologia de valoració clara que pugui acreditar la rendibilitat de l’operació 
d’acord amb l’assenyalat a l’apartat II.3, i suprimir l’apartat IX de la memòria relatiu a la 
justificació del no increment de l’aprofitament privat ja que parteix del supòsit equivocat 
de considerar el manteniment dels usos vigents.

1.2. Cal incorporar dins l’articulat de la normativa urbanística la fitxa reguladora del 
polígon d’actuació PAU.03, i considerar la possibilitat d’ajustar el seu àmbit als efectes 
d’agilitzar la gestió tal i com s’indica a l’apartat II.1 d’aquest informe. Així mateix, cal 
completar l’apartat XI de la memòria relatiu a la gestió urbanística amb la referència a la 
delimitació i objectius del referit polígon d’actuació urbanística.

1.3. Cal suprimir de la fitxa normativa del polígon d’actuació qualsevol concreció dels 
propietaris que s’han fet càrrec dels diferents costos d’urbanització, sens perjudici dels 
convenis o compromisos que es puguin adoptar.

2. Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en 
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol, i l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen 
els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes 
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva aprovació definitiva.
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La documentació en format digital que s’ha de presentar als efectes de l’aprovació 
definitiva, ha d’incloure obligatòriament una carpeta, anomenada Estàndard del Mapa 
urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model normalitzat, per facilitar 
l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla.

3. Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

VI.- En data 28 de gener de 2020 (registre d’entrada núm. 2020003797), el 
representant de la societat promotora Cel Urbà S.L, ha presentat un segon Text 
refós del document de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana ens 
els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II, als efectes de donar compliment a 
l’acord de la CTUB de data 13 de desembre de 2019, document que ha estat 
redactat per Guillermo Muñoz Barduzal, arquitecte membre de GRAM, arquitectura i 
urbanisme.

Vist l’informe tècnic elaborat pels serveis tècnics d’urbanisme relatiu a aquest segon 
text refós, el qual presenta el següent contingut literal:

“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN 
ELS ÀMBITS DE SÒL URBÀ MASIA D’EN BARRERES I – II. 
INFORME URBANÍSTIC PEL TRÀMIT DE SEGON TEXT REFOS EN 
COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS DE L’ACORD DE LA CTUB DE 13 DE 
DESEMBRE DE 2019.

 1.- Antecedents
En data 11 de febrer de 2019, el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària, va acordar 
l’aprovació provisional del document de Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana ens els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II.

El document va ser tramés a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(CTUB) pel tràmit d’aprovació definitiva.

En sessió de 10 de maig de 2019 la CTUB va acordar el següent:
Acord

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

1. Suspendre la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la 
modificació puntual del Pla general d'ordenació en els àmbits de sòl urbà Masia d'en Barreres I i II, de 
Vilanova i la Geltrú, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que s’aporti un text refós, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les 
prescripcions següents:

1.1. Cal mantenir un polígon d’actuació urbanística a l’àmbit del sector Masia d’en Barreres II, i 
incorporar a la normativa urbanística una fitxa d’aquest polígon on es determini el sistema d’actuació 
urbanística, s’estableixin les diferents càrregues externes de vialitat imputables al polígon, i es 
determini l’obligació de cedir el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic i de la reserva de 
sistemes urbanístics corresponent a 7,5 m2 de sòl per cada 100 m2 del sostre comercial (article 100.3 
del TRLLU).

1.2. Cal fixar a la regulació normativa de la nova subzona comercial (clau 8b6) l’ús principal proposat 
de gran establiment comercial col·lectiu i el sostre màxim comercial. Així mateix, cal determinar 
normativament que l’obertura i el funcionament de l’activitat comercial de la subzona 8b6 queda 
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condicionada a l’execució prèvia de la vialitat externa que ha de garantir l’accés adequat per aquest 
tipus d’instal·lacions.

1.3. Cal incorporar al document l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 
realitzar i donar compliment a les determinacions de l’article 99 del TRLLU.

1.4. Cal incorporar a la memòria del document un apartat específic que justifiqui, tant des d’un punt de 
vista quantitatiu com qualitatiu, la modificació del sistema urbanístic d’espais lliures en compliment de 
l’article 98.1 del TRLLU.

El document de text refós que incorporava les esmentades prescripcions va ser 
verificat pel Ple de l’Ajuntament en data 7 d’octubre de 2019 i posteriorment tramés 
a la CTUB. Aquesta, en sessió de data 13 de desembre de 2019, va acordar el 
següent:
1. Mantenir la suspensió de la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació en els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II, de 
Vilanova i la Geltrú, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que s’aporti un text refós, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les 
prescripcions següents:

1.1. Cal incorporar al document l’agenda, refer l’avaluació econòmica i financera utilitzant una 
metodologia de valoració clara que pugui acreditar la rendibilitat de l’operació d’acord amb l’assenyalat 
a l’apartat II.3, i suprimir l’apartat IX de la memòria relatiu a la justificació del no increment de 
l’aprofitament privat ja que parteix del supòsit equivocat de considerar el manteniment dels usos 
vigents.

1.2. Cal incorporar dins l’articulat de la normativa urbanística la fitxa reguladora del polígon d’actuació 
PAU.03, i considerar la possibilitat d’ajustar el seu àmbit als efectes d’agilitzar la gestió tal com s’indica 
a l’apartat XI de la memòria relatiu a la gestió urbanística amb la referència a la delimitació i objectius 
del referit polígon d’actuació urbanística.

1.3. Cal suprimir de la fitxa normativa del polígon d’actuació qualsevol concreció dels propietaris que 
s’han fet càrrec dels diferents costos d’urbanització, sens perjudici dels convenis o compromisos que 
es puguin adoptar.

2. Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’article 
17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en 
suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

La documentació en format digital que s’ha de presentar als efectes de l’aprovació definitiva, ha 
d’incloure obligatòriament una carpeta, anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, 
estructurada d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla.

3. Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Així doncs, la CTUB ha considerat que el primer text refós no donava compliment a 
les prescripcions de l’acord de 10 de maig de 2019 mantenint la suspensió de la 
tramitació fins la presentació d’un nou document.

En data 28 de gener de 2020, la societat Cel Urbà SL, amb domicili social al Carrer 
Diputació, 237 planta 6, porta 3 de Barcelona i NIF  B-63457824, presentà el 
document de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana ens els 
àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II, Document que dóna compliment a 
l’acord de la CTUB de data 19 de desembre de 2019 II Text Refós. (Registre 
d’entrada núm. 2020   003797)
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Aquest document ha estat redactat per Guillermo Muñoz Barduzal, arquitecte 
membre de GRAM, arquitectura i urbanisme.

2.- Contingut del document
El document presentat incorpora les determinacions de l’acord de la CTUB de 13 de 
desembre de 2019:

1.1a. S’incorpora l’apartat XV Avaluació Econòmica Financera de les Actuacions, 
a la memòria del document. S’amplia el punt IV Agenda Programa d’Actuacions 
d’aquest apartat, tenint en compte els terminis d’execució de l’edificació comercial 
i els condicionants de la llicència d’activitats a l’informe dels Serveis de Carreteres. 

Es contempla un termini màxim d’un any i mig per a iniciar l’execució de les obres 
d’urbanització pendents a partir de la data d’aquesta publicació. També es fixa el 
termini màxim per a l’execució de l’edificació comercial de la parcel·la 8b6, d’acord 
amb la disposició addicional novena del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
apartat h), i el condicionament de les llicències d’activitats al compliment de la 
prescripció núm.6 de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat.

1.1b. Es refà el contingut de l’Avaluació Econòmica Financera de les Actuacions 
en els aspectes que segueixen:

- Per a la valoració del sòl industrial del planejament vigent, es remet a la 
metodologia que ofereix l’article 23 del Real Decreto 1492/2011, de 24 d’octubre, 
pel qual s’aprova el reglament de valoracions de la Llei del Sòl, en el sentit de 
proposar el valor de taxació superior d’entre dos supòsits que es desenvolupen als 
apartats b) i c) de l’esmentat article.  

- Per a la valoració del sòl s’incorporen les següents modificacions: 

Per a l’obtenció dels valors de venda del parc comercial es té en compte les fonts 
d’informació provinents dels Informes de LAR del 1r trimestre de 2019, que 
s’incorporen com a Annex 03 de l’Avaluació Econòmica Financera de les 
Actuacions. Aquests valors es comparen amb el valor obtingut mitjançant el 
mètode de capitalització.

Vistos els valors mitjos de venda de centres i parcs comercials que ofereix 
l’esmentat informe, es conclou que el valor mig de venda per a centres comercials 
és de 2.742,08 €/m2SBA. D’altra banda, el valor mig de venda de parcs comercials 
és de 1.699,02 € /m2 SBA (Veure Annex 04 Valors de referència de parcs 
comercials. Informe de resultats 1T LAR España). El valor obtingut pel mètode de 
capitalització de rendes és de 1.685,66 € /m2 SBA, que és el que es pren per a la 
valoració econòmica del parc comercial de la present Modificació puntual. Aquest 
valor, per m2 construït, resulta en 1.517,10 €/m2. 

Per a l’obtenció del cost de construcció s’ha pres com a referència, d’una banda, 
els valors de referència de l’ordenança fiscal núm. 5 de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú per a edificis comercials i per a locals amb altres usos específics o sense 
ús determinat en planta baixa. D’altra banda, s’han pres els valors de construcció 
de les revistes especialitzades. Els valors de referència s’incorporen com a Annex 
05 de l’Avaluació Econòmica Financera de les Actuacions.
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Per a la obtenció del valor del sòl s’ha tingut en compte els beneficis del promotor 
(veure punt 1.4.2 Càlcul ingressos segons la present MPPGO de l’Avaluació 
Econòmica Financera de les Actuacions)

S’incorpora els costos de les càrregues urbanístiques derivades de la Modificació 
a l’apartat 1.4.3 Diferència d’ingressos entre el planejament vigent i el proposat de 
l’Avaluació Econòmica Financera de les Actuacions.

1.1c. S’ha reformulat l’apartat IX Increment de l’aprofitament privat de la memòria 
(fins ara, Justificació del no increment de l’aprofitament privat) descrivint 
l’increment d’aprofitament privat que es justifica a l’Annex E.04 Avaluació 
Econòmica-Financera de les actuacions. El valor econòmic de l’aprofitament 
urbanístic s’estima en el punt 1.5 Cessió del 10% de l’increment d’aprofitament 
urbanístic de l’Avaluació Econòmica Financera de les actuacions.

1.2. S’incorpora la fitxa reguladora del polígon d’actuació PAU.03 en el redactat de 
la normativa (Volum B) del document, en l’Article 6 – Fitxa Normativa PAU.03 
(pàgina 12 de la Normativa).

A efectes d’agilitzar la gestió, s’ajusta l’àmbit del polígon d’actuació als terrenys 
que són objecte de transformació, que és on es preveu la implantació del gran 
establiment comercial.

El mateix informe de la CTUB de 13 de desembre, en les seves consideracions 
prèvies, indica que “la delimitació del referit polígon tindria com a objecte la 
imputació de les càrregues urbanístiques externes generades per la present 
modificació del PGO, així com l’obligació de cedir el 10% de l’increment 
d’aprofitament. En aquest supòsit, al coincidir l’àmbit del polígon amb unes 
parcel·les resultants de l’anterior reparcel·lació que pertanyen a un únic propietari, 
tenint en compte que resta pendent la cessió i urbanització d’un tram de viari 
confrontant amb la parcel·la, es podria establir a la fitxa normativa del polígon 
d’actuació la innecessarietat de la reparcel·lació”. 

El nou apartat XII Gestió de l’actuació (a l’anterior document de primer text refós 
era l’apartat XI) incorpora les consideracions de la CTUB pel que fa a delimitació i 
objectius del polígon d’actuació PAU 03.

1.3. S’elimina la concreció pel que fa als noms dels promotors en la fitxa normativa 
del polígon d’actuació (article 6 de la Normativa del document de  modificació).

Més enllà de les prescripcions de l’acord de la CTUB en sessió de 13 de 
desembre, en el present document s’incorporen les modificacions següents:

- Es concreta el valor de les despeses dels accessos a l’àmbit de Masia d’en 
Barreres d’acord amb el pressupost del projecte d’obres del mateix. D’aquest 
pressupost se’n resten les partides destinades a la urbanització de l’accés a la 
parcel·la proposada en la present Modificació Puntual com a comercial, de clau 
8b6, així com les millores de ciutat adscrites a un altre sector. Així, el valor de les 
despeses d’urbanització dels accessos equivalen a un 67% del pressupost 
d’urbanització autoritzat per a l’execució de les obres de millora de l’àmbit. El 
desglossament del pressupost del projecte d’execució de la modificació dels 
enllaços del nus de la C-31 i de la C-15 i accessos al sector Masia d’en Barreres I 
– II (Vilanova i la Geltrú) es detalla a l’Annex E.02 Projecte d’obres dels accessos 
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als àmbits de sòl urbà de Masia d’en Barreres I-II així com a la documentació 
adjunta de l’Avaluació Econòmica i Financera (Annex E.04).

- En aquest mateix document annex E.02 Projecte d’obres dels accessos als àmbits 
de sòl urbà de Masia d’en Barreres I-II  s’adjunta la Resolució d’autorització de les 
obres per part del Servei Territorial de Carreteres, número d’expedient 
CAB20190642, de data 27/11/2019, així com el resguard del Dipòsit de la fiança, 
de 22 de novembre de 2019 i la Carta de pagament per ocupació del domini públic 
de carreteres, sol·licitat en data 02 de desembre de 2019, amb finalització del 
termini a 31 de gener de 2020.

- Per a major coherència dels documents que formen part de la present Modificació 
Puntual, s’incorpora a la memòria el punt III. Estructura i contingut de la 
modificació que detalla el l’índex de continguts del document de la MPPGO. 

- A més, d’acord amb les prescripcions de l’informe de la CTUB de 13 de desembre, 
s’incorpora en la documentació en format digital una carpeta anomenada 
Estàndard del Mapa Urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat.

3.- Valoració del document
El document de segon text refós incorpora el contingut suficient per l’acompliment 
de les prescripcions de l’acord de la CTUB de 13 de desembre de 2019.

Es dona compliment a les prescripcions de l’acord referents a l’agenda, avaluació 
econòmica financera, increment de l’aprofitament privat, inclusió de la fitxa 
urbanística en la normativa del document, omissió de noms concrets en 
l’esmentada fitxa i nou redactat del l’apartat XII Gestió de l’Actuació.

Cal destacar que l’Avaluació Econòmica Financera de les Actuacions inclou un 
annex amb una extensa documentació que acredita i avala els càlculs emprats.

Alhora la documentació en format digital compleix els criteris i requeriments de 
l’article 17,6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 
18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els 
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les figures de 
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a 
la seva aprovació definitiva. 

Pel que fa a la determinació de l’increment de de l’aprofitament, l’Avaluació 
Econòmica Financera de les Actuacions detalla el seu càlcul, seguint els criteris de 
l’acord de la CTUB. El punt 1.5 Cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic el quantifica en 1.715.334,36€.

L’acord de la CTUB exposa que la concreció de la valoració econòmica d’aquest 
augment, així com el mecanisme de pagament del mateix, pot correspondre a la 
tramitació de la corresponent llicència d’obres. 

En aquest sentit, el promotor de l’activitat comercial que s’ha de dur a terme a la 
parcel·la Bb6, i que genera l’esmentat augment, ha presentat un Document de 
Compromisos (núm. entrada registre 2020003330) amb diverses consideracions 
respecte al caràcter de les actuacions necessàries per a dur a terme aquesta 
activitat.
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El promotor considera que cal tenir en compte el caràcter de millora per a la ciutat 
d’algunes de les obres que s’han de realitzar, necessàries per les prescripcions dels 
informes sectorials vinculants rebuts durant la tramitació del document de 
modificació, i d’acord amb el propi Ajuntament, per millorar la mobilitat de la zona.

Es proposa que algunes d’aquestes actuacions, d’elevat cost econòmic, es tinguin 
en compte a efectes de complimentar la cessió del 10% de l’augment de 
l’aprofitament urbanístic, atès que representen millores per a la ciutat 
independentment de la seva necessitat per a la nova activitat comercial que s’ha de 
dur a terme.

Al respecte el Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha emès 
un informe tècnic on es validen els arguments, documentació aportada i 
quantificació econòmica del document de compromisos del promotor Cel Urbà SL.

4. Conclusió  
El tècnic sotasignat considera que el contingut de la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana ens els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II, 
Segon Text Refós, Document que dóna compliment a l’acord de la CTUB de data 
13 de desembre de 2019, correspon a les determinacions de l’acord de la CTUB de 
13 de desembre de 2019, atès l’explicat anteriorment en els punts 2 i 3.

Tot el qual s’informa perquè el Ple de l’Ajuntament resolgui el que consideri oportú, i 
sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben fonamentats.”

VII.- Així mateix, en paral·lel i prèviament a la presentació d’aquest segon Text 
refós, la societat promotora Cel Urbà S.L. ha presentat també en data 24 de gener 
de 2020 (registre d’entrada núm. 2020003330), un document de compromís referent 
al pagament del 10% de l’increment d’aprofitament urbanístic resultant d’aquesta 
modificació puntual, en el qual es contempla la definició i concreció de la quantitat a 
abonar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel promotor de l’activitat prevista a la 
parcel·la 8b6, segons la qualificació proposada per l’esmentat document urbanístic. 

Aquest document de compromís ha estat informat favorablement per part de 
l’arquitecte municipal, segons consta a l’informe incorporat a l’expedient, el qual 
presenta el següent contingut literal:

“INFORME SOBRE EL DOCUMENT DE COMPROMISOS DEL PROMOTOR, CEL 
URBÀ SL, REFERENT AL PAGAMENT DEL 10% D’INCREMENT 
D’APROFITAMENT URBANÍSTIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN ELS ÀMBITS DE SÒL URBÀ MASIA 
D’EN BARRERES I – II. B

1. Antecedents urbanístics
El document de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en els 
àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II es troba actualment en tramitació 
pendent del corresponent acord d’aprovació definitiva del Conseller de Territori i 
Sostenibilitat com a òrgan competent. El resum de la tramitació del document és el 
següent:
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Aprovació inicial per part del Ple de l’Ajuntament: 5 març de 2018
Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament: 11 febrer 2019
Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en tràmit d’informe: 10 maig 2019
Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en tràmit d’informe: 13 desembre 2019

L’acord de la CTUB de 10 de maig de 2019 va suspendre la tramitació fins que 
s’aportés  un nou document que incorporés les següents prescripcions:

 Incorporar un polígon d’actuació i la seva corresponent fitxa urbanística amb la determinació del 
sistema d’actuació, determinació de les diferents càrregues urbanístiques imputables i la determinació 
de l’obligació de cedir el 10% de l’increment de l’aprofitament.

 Determinar a la normativa de la nova clau 8b6 l’ús principal proposat de gran establiment comercial i 
que aquesta està condicionada a l’execució prèvia de la vialitat externa que ha de garantir l’accés 
adequat. 

 Incorporació de l’agenda i avaluació econòmica de les actuacions a realitzar.
 Incorporar en un apartat específic la justificació de la modificació dels espais lliures.

El document de text refós que incorporava les esmentades prescripcions va ser 
verificat pel Ple de l’Ajuntament en data 7 d’octubre de 2019 i posteriorment tramés 
a la CTUB. Aquesta, en sessió de data 13 de desembre de 2019, va acordar el 
següent:
1. Mantenir la suspensió de la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació en els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II, de 
Vilanova i la Geltrú, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que s’aporti un text refós, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les 
prescripcions següents:

1.1 Cal incorporar al document l’agenda, refer l’avaluació econòmica i financera utilitzant una 
metodologia de valoració clara que pugui acreditar la rendibilitat de l’operació d’acord amb l’assenyalat 
a l’apartat II.3, i suprimir l’apartat IX de la memòria relatiu a la justificació del no increment de 
l’aprofitament privat ja que parteix del supòsit equivocat de considerar el manteniment dels usos 
vigents.

1.2. Cal incorporar dins l’articulat de la normativa urbanística la fitxa reguladora del polígon d’actuació 
PAU.03, i considerar la possibilitat d’ajustar el seu àmbit als efectes d’agilitzar la gestió tal com s’indica 
a l’apartat XI de la memòria relatiu a la gestió urbanística amb la referència a la delimitació i objectius 
del referit polígon d’actuació urbanística.

1.3 Cal suprimir de la fitxa normativa del polígon d’actuació qualsevol concreció dels propietaris que 
s’han fet càrrec dels diferents costos d’urbanització, sens perjudici dels convenis o compromisos que 
es puguin adoptar.

2. Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’article 
17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en 
suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

La documentació en format digital que s’ha de presentar als efectes de l’aprovació definitiva, ha 
d’incloure obligatòriament una carpeta, anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, 
estructurada d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla.

3. Comunicar-ho a l’Ajuntament.
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2.  Document de segon text refós.
El promotor de la modificació ha presentat en data 28 gener de 2020 (núm. registre 
entrada 2020003797), un document que incorpora el contingut de l’acord de la 
CTUB de 13 de desembre de 2019.

Aquest document, incorpora com annex l’avaluació econòmic financera de la 
modificació en tràmit. Tal com prescriu l’esmentat acord de la CTUB es determina el 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la proposta de 
modificació.

El document de modificació qualifica a la parcel·la de majors dimensions del sector 
Masia d’en Barreres II amb la clau 8b6. Aquest nova clau, que incorpora l’ús de 
gran establiment comercial, permetrà la implantació d’una nova activitat comercial 
que ha de suposar la regeneració del teixit urbà d’aquesta àrea de la ciutat. 
L’interès públic de la modificació es desenvolupa a l’apartat VIII de la memòria del 
document.

Entre d’altres aspectes, la implantació d’un gran establiment comercial precisa  
resoldre la mobilitat generada, tant per l’accés directe a la nova activitat com per  
l’impacte que la nova activitat ha de tenir sobre les infraestructures viàries de la 
ciutat. Cal recordar que el sector Masia d’en Barreres es situa a la vora de l’enllaç 
entre les vies C-15 i C-31. Aquest nus és l’accés més important a la ciutat amb  un 
gran flux de moviments en sentit d’entrada i sortida.
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Proposta de configuració dels accessos i vialitat a l’àmbit Masia d’en Barreres I i II

Respecte a la repercussió en la mobilitat la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat va emetre un extens informe en data 29 d’octubre de 2019 amb 10 
prescripcions.

Una de les prescripcions implica la remodelació de l’enllaç entre la C-31 i la C-15. 
Aquest enllaç, resolt amb dues rotondes a banda i banda de la C-31 i un pont sobre 
aquesta via, ha de rebre un nou vial que permeti l’accés sentit Vilanova des de la C-
31 sense haver d’incorporar-se a la rotonda nord. També es prescriu la remodelació 
de la incorporació des de la C-31 a l’àmbit de Masia d’en Barreres.

Les actuacions en la xarxa viària, prescripcions d’aquest informe, són condició 
necessària i imprescindible per a poder dur a terme la nova activitat comercial 
prevista en la parcel·la 8b6 i en conseqüència per a l’obtenció de la corresponent 
llicència comercial. És a dir, que són una obligació per part del promotor de la nova 
activitat per a poder dur-la a terme.

El document de modificació delimita l’àmbit del Polígon d’actuació PAU 3 per tal 
d’establir les condicions de gestió necessàries per al desenvolupament de la 
modificació. Tal com s’explica en diversos apartats de la memòria, els nous usos 
previstos afecten exclusivament a la parcel·la amb la qualificació de 8b6 i no 
suposen un augment d’aprofitament urbanístic per a la resta. En conseqüència, 
l’àmbit del PAU 3 coincideix amb aquesta parcel·la i estableix que les despeses 
generades són a càrrec del promotor de la nova activitat que s’ha de dur a terme.

En aquest sentit, l’apartat VI Compromisos del Promotor del document de 
modificació aprovat provisionalment, detalla que Cel Urbà SL es compromet al 
següent:

 La redacció de la present  modificació puntual del PGO en els àmbits de sòl urbà Masia d’en 
Barreres I i II i els estudis que siguin necessaris incorporar, sobretot el de mobilitat, per tal de poder 
portar a terme la tramitació de la mateixa a bon port i facilitar la seva implantació. 

 Redacció del projecte d’urbanització de les obres externes corresponents al nou accés a l’àmbit per 
part del promotor, que s’annexa a la modificació en forma de separata amb la part únicament de 
definició geomètrica i econòmica; així com de les obres d’urbanització corresponents als ajustos de 
la vialitat interior necessaris derivats de la millora de la mobilitat interna. 

 Assumpció dels costos d’adquisició dels terrenys necessaris per tal de realitzar les actuacions per 
garantir el nou accés al sector, així com dels costos de les obres d’urbanització per portar-ho a terme 
i dels costos d’urbanització del vial que tanca l’illa i aquells altres costos derivats dels ajustos de la 
urbanització existents necessaris per tal de garantir la mobilitat de la implantació. Aquestes 
modificacions no representen cap cost per part de la resta de propietaris del sector, assumint-los en 
la seva totalitat el promotor de la present modificació.

 Tots aquests compromisos que assumeix el promotor no afectaran, en cap cas, a la resta de 
propietaris del sector Masia d’en Barreres II, que mantindran tots els seus drets i no els generarà cap 
cost derivat d’aquests compromisos assolits.

 Adquisició, si s’escau, de les dues finques colindants ImA2, ImB1 per tal de configurar una parcel·la 
única i  indivisible, pels procediments legals que corresponguin, així com la materialització d’una 
superfície màxima de 19.000 m2 en un equipament col·lectiu que es situarà en una parcel·la 
assimilable a la TUC, connectada amb aquesta mitjançant un vial estructurant del municipi. 

 Les construccions de la parcel·la de clau 8b6 s’hauran d’executar abans del 31 de Desembre de 2021 
tal i com marca la Llei d’acompanyament de pressupostos (Ley 5/2017) aprovada el 28 de Març de 
2017 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7340-30.3.2017.
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“Capítulo IX. Equipamientos comerciales

«Artículo 18. Documentos anexos a la comunicación

9. Se añaden tres letras, la f, la g y la h, a la disposición adicional novena del Decreto ley 1/2009, 
con el siguiente texto:

»h) En Vilanova i la Geltrú, en el ámbito de planteamiento del polígono Masía d'en Barreras II, una 
superficie máxima de venta de 19.000 m2 en un equipamiento colectivo que debe emplazarse 
necesariamente en una parcela que esté conectada con la TUC mediante un vial estructurante del 
municipio. Estos metros deben materializarse antes del 31 de diciembre de 2021.”

 Redacció del projecte de reparcel·lació econòmica Masia d’en Barreres II, amb la incorporació de la 
liquidació definitiva de Masia d’en Barreres II.

3. Contingut de l’Avaluació Econòmica Financera de les Actuacions del 
document de Modificació.
L’annex E.05 realitza l’avaluació econòmica i financera de la Modificació puntual del 
PGO de Vilanova i la Geltrú als àmbits de sòl urbà de Masia d’en Barreres I i II, 
d’acord amb el que estableix l’article 99 del TRLU, on es determina que s’ha de 
justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació 
vigent i el que resulta de la nova ordenació.

Es realitza el càlcul dels ingressos i despeses segons el planejament vigent i 
segons la proposta de modificació i els corresponents valors del sòl en els dos 
casos.

Pel que fa a les despeses considerades en el càlcul del valor del sòl segons la 
proposta de modificació, es comptabilitza el cost de les obres necessàries per a la 
nova implantació comercial en compliment de les prescripcions de l’informe de la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.

L’apartat 1.5 Cessió del 10 de l’increment d’aprofitament urbanístic estima 
l’increment d’aprofitament que implica la modificació en tràmit en 1.715.334,36€.

4. Document de compromisos presentat per la societat Cel Urbà SL.
Atès el contingut del document de segon text refós i en concret, l’avaluació 
econòmica financera de les actuacions, la societat Cel Urbà SL, en condició de 
propietària del sòl on s’ha de desenvolupar l’activitat de parc comercial, i que tal 
com es justifica en l’esmentat document, genera l’augment d’aprofitament 
urbanístic, ha presentat en data 24 de gener de 2020 (núm. entrada registre 
2020003330), un escrit amb diverses consideracions respecte a l’esmentat augment 
i les despeses generades per a la implantació de la nova activitat comercial.

La prescripció 1.1 de l’acord de la CTUB de data 19 de desembre de 2019  diu el 
següent: 

1.1 Cal incorporar al document l’agenda, refer l’avaluació econòmica i financera utilitzant una metodologia 
de valoració clara que pugui acreditar la rendibilitat de l’operació d’acord amb l’assenyalat a l’apartat 
II.3, i suprimir l’apartat IX de la memòria relatiu a la justificació del no increment de l’aprofitament privat 
ja que parteix del supòsit equivocat de considerar el manteniment dels usos vigents.

Així doncs, en compliment de l’acord de la CTUB, i pel que fa a l’aprofitament 
urbanístic, el document de segons text refós presentat per Cel Urbà SL acredita la 
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rendibilitat financera de l’operació resultant un valor que es quantifica en 
1.715.334,36€.

El document de compromisos presentat considera que si bé aquesta quantitat és 
producte del càlculs efectuats segons les indicacions de la prescripció 1.1 de 
l’esmentat acord, cal tenir en compte l’elevat cost econòmic que implica la 
materialització de les prescripcions de l’informe de la Direcció d’Infraestructures de 
Mobilitat, que determina com a necessàries i obligatòries, una sèrie d’actuacions en 
la xarxa viària la condició d’obligatori compliment.

Es proposa que algunes d’aquestes actuacions, d’elevat cost econòmic, es tinguin 
en compte en la concreció de l’aprofitament urbanístic de que, atès el contingut de 
l’acord de la CTUB de 13 de desembre i tal com recull el document de segon text 
refós de modificació, s’ha de concretar en el moment de la concessió de lla llicència 
d’obres.

En aquest sentit les prescripcions 1.2 i 1.3 de l’acord de la CTUB de 13 de 
desembre de 2019 tenen el següent contingut: 

1.2. Cal incorporar dins l’articulat de la normativa urbanística la fitxa reguladora del polígon d’actuació 
PAU.03, i considerar la possibilitat d’ajustar el seu àmbit als efectes d’agilitzar la gestió tal com s’indica 
a l’apartat XI de la memòria relatiu a la gestió urbanística amb la referència a la delimitació i objectius 
del referit polígon d’actuació urbanística.

1.3 Cal suprimir de la fitxa normativa del polígon d’actuació qualsevol concreció dels propietaris que s’han 
fet càrrec dels diferents costos d’urbanització, sens perjudici dels convenis o compromisos que es 
puguin adoptar.

La fitxa reguladora el PAU 03, inclosa en l’article 6 de la normativa del document de 
modificació del document de segon text refós determina en els apartats de cessions 
i condicions de gestió i execució que la cessió del 10% d’increment de 
l’aprofitament urbanístic generat s’efectuarà en el moment d’atorgament de llicència 
d’obra nova, com a condició prèvia a l’esmentada concessió.
Aquesta cessió es fonamenta en la Disposició Addicional Segona del TRLU, que a 
l’apartat 4 determina el següent:
[...] En el cas que el planejament determini que, pel fet de concórrer les circumstàncies 
indicades en l'article 43.3 i en l'article 94.5.c) de la Llei d'urbanisme, respectivament, el 
compliment del deure de cessió del 10% de l'increment de l'aprofitament urbanístic que 
comporti l'actuació de dotació així com el compliment del deure de cessió de les reserves de 
sòl per a zones verdes i equipaments que estableix l'article 94.5 de la Llei d'urbanisme es 
poden substituir pel seu equivalent dinerari, ha de calcular el valor total de les càrregues 
imputables a l'actuació i les persones propietàries poden complir el deure de pagament 
substitutori de les cessions, sense necessitat d'aplicar cap sistema ni modalitat d'actuació, 
en el moment d'atorgament de la llicència d'obra nova o de rehabilitació que habiliti la major 
edificabilitat o densitat o l'establiment del nou ús atribuït per l'ordenació i com a condició 
prèvia a la concessió de la llicència

Es proposa doncs, que aquesta cessió, condició per a l’atorgament de l’esmentada 
llicència, tingui en compte el cost econòmic de diverses actuacions a descomptar de 
l’estimació inicial de l’augment de l’aprofitament urbanístic que consta a l’apartat 1.5 
Cessió del 10% de l’increment d’aprofitament urbanístic, de l’avaluació econòmica 
financera de les actuacions que forma part del document de segons text refós 
presentat.
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Cal destacar que el document de compromisos presentat per Cel Urbà SL, 
considera erròniament que el cost de les obres i actuacions en la mobilitat al seu 
càrrec tenen la consideració de “pagament substitutori de les cessions en el 
moment de l’atorgament de la llicència d’obra” o de “pagament en espècie”. Al 
respecte és important aclarir que aquest concepte no és correcte i insistir en el 
caràcter obligatori de les mateixes tal com prescriu l’esmentat informe de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat i que recull s’ha incorporat en l’apartat de 
Compromisos del Promotor en el document de modificació des del principi de la 
seva tramitació.

5. Proposta de concreció del pagament del 10% d’augment d’aprofitament 
urbanístic.
D’acord amb les prescripcions de l’informe de l’acord suspensió emès per la CTUB 
de 13 de desembre, les conclusions del punt IX de la memòria (del document de 
text refós objecte de l’acord) que consideren que no hi increment de l’aprofitament 
urbanístic no són correctes, perquè es té en compte en el càlcul l’increment de 
l’aprofitament urbanístic que genera el nou ús comercial, les despeses en concepte 
d’obres de millora de ciutat que són de caràcter obligatori i que figuren en el punt 
compromisos del promotor. 

Aquest fet suposa que no es pugui acreditar adequadament la rendibilitat de 
l’operació, per existir una pèrdua econòmica respecte el valor del planejament 
vigent. 

En aquest sentit, l’esmentat acord de la CTUB, especifica que en el càlcul pel 
obtenir el valor de l’increment de l’aprofitament que ha de figurar en el document de 
modificació no s’han de considerar les despeses que comporten les càrregues 
urbanístiques derivades dels compromisos del promotor, sinó que correspondrà al 
projecte de reparcel·lació o la llicència d’obres en el cas que sigui innecessari, 
concretar  la valoració econòmica del 10 % de l’increment de l’aprofitament.

Per tant, el document de modificació s’ha de limitar a avançar una estimació de la 
valoració econòmica. 

Per coherència amb els documents urbanístics que s’han aprovat i atès el calendari 
previst en el pla d’etapes del document de modificació cal tramitar la llicència 
d’obres un cop l’esmentat document sigui executiu. En aquest sentit la concreció del 
10% de l’increment de  l’aprofitament urbanístic es concreta en el document de 
compromisos del promotor objecte del present informe.

L’acord de la CTUB de 13 de desembre de 2019, a l’apartat II 3 (pàgina 4) 
determina el següent sobre la cessió del 10% d’augment de l’aprofitament 
urbanístic i la seva concreció:
“En qualsevol cas, correspondrà al projecte de reparcel·lació o a la llicència d’obres en el 
cas que aquest sigui necessari, concretar la valoració econòmica del 10% de l’increment 
d’aprofitament, i el present document s’ha de limitar a avançar una estimació de la 
valoració econòmica de l’aprofitament.”

Tal com s’ha explicat al punt 3 del present informe, l’apartat 1.5 Cessió del 10 de 
l’increment d’aprofitament urbanístic estima l’increment d’aprofitament que implica 
la modificació en tràmit en 1.715.334,36€. Aquesta és l’estimació inicial de 
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l’augment de l’aprofitament urbanístic que determina el document de modificació, i 
que segons l’acord de la CTUB s’ha de concretar amb els càlculs i consideracions 
pertinents en el moment de la concessió de la llicència d’obres.

En aquest sentit, l’escrit de compromisos presentat per Cel Urbà exposa, justifica i 
detalla una sèrie de obres d’accessibilitat i connexió viària per la ciutat que són 
imprescindibles i d’obligada execució.
Els compromisos de la societat Cel Urbà pel que fa a les actuacions de mobilitat i 
d’altres necessàries per a l’àmbit Masia d’en Barreres I-II sempre han format part 
del document de modificació en tràmit. 

Tant en el document per a l’aprovació inicial que va ser objecte d’exposició pública 
com en el que va ser aprovat provisionalment, i que recollia els contingut de les 
prescripcions dels informes sectorials rebuts en aquest període, incloïen un apartat 
de Compromisos del Promotor amb l’obligació per part d’aquest de realitzar al seu 
càrrec les obres necessàries per a la remodelació de l’enllaç de la C-15 i C-31, 
accés a l’àmbit des de la C-31, remodelació de rotonda i nou vial dins l’àmbit de 
Masia d’en Barreres II, a més del projecte d’urbanització de les zones verdes amb 
la nova disposició de la proposta de modificació.

Aquests compromisos s’han mantingut en el document de primer text refós, objecte 
de l’acord de la CTUB de data 13 de desembre de 2019. Tal com s’ha explicat 
aquest acord determina que la valoració econòmica del 10% de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic s’ha de concretar posteriorment.  

Es proposa doncs que, atès que l’acord de la CTUB deriva la concreció del 10% de 
l’augment d’aprofitament urbanístic en el moment de la concessió de llicencia 
d’obres, a la quantitat que determina el document de modificació se li apliquin les 
consideracions que es detallen a continuació. 

El document de compromisos presentat per Cel Urbà considera que el nou ús 
comercial implica un evident augment de l’aprofitament urbanístic però també 
comporta una important despesa al seu càrrec. Es proposa que en la concreció de 
l’augment de l’aprofitament urbanístic es consideri el cost d’execució de les obres 
de l’enllaç actual de la ctra. C-31 amb la C-15, les obres necessàries per a dur a 
terme la nova activitat comercial, en el sistema viari dins del propi àmbit de Masia 
d’en Barreres II a més del projecte d’urbanització de les zones verdes que resulten, 
entre altres motius, de la nova disposició dels accessos a l’àmbit Masia d’en 
Barreres II.

Obres d’accessibilitat i connexions viàries (C-31 i C-15)

Els brancals 1,2 i 3 (segons el projecte d’obres) repercuteixen directament a 
l’accessibilitat de la ciutat al implantar un nou accés directe a la ciutat sense passar 
per la rotonda nord. Per altra banda els brancals 5 i 6 son imputables exclusivament 
a la nova activitat de la parcel·la amb clau 8b6.
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    Configuració proposada per l’enllaç C-31 – C-15

Nova rotonda i nou tram de vial que s’ha de cedir

La nova rotonda situada a la Rambla de la Torre de l’Onclet i el nou vial que ha 
d’unir els carrers de l’Acer i de la Ceràmica són necessàries per a la mobilitat 
d’aquesta àrea.

Proposta de nova rotonda i nou vial que enllaci els carrers de l’Acer i de la Ceràmica

Redacció del Projecte d’Urbanització de les zones verdes de l’àmbit de Masia d’en 
Barreres II
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La modificació de la xarxa viària que s’ha de realitzar en funció de les prescripcions 
de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat afecta a la 
disposició de les parcel·les de verd públic segons el planejament vigent. La nova 
disposició de les zones verdes que proposa el document de modificació ajusta la 
seva disposició en funció dels nous accessos alhora que crea una gran illa de verd 
públic amb el trasllat del sòl qualificat d’equipaments públics al que segons el 
planejament vigent ocupa una parcel·la situada a l’Avinguda Vilafranca.

Cel Urbà, assumeix els costos de la redacció i tramitació del corresponent Projecte 
d’Urbanització. Cal aclarir que els costos de les obres serà a càrrec de la totalitat de 
propietaris de l’àmbit Masia d’en Barreres II.

Configuració del sistema d’espais lliures i equipaments. Vigent i proposta

Així doncs, les despeses assumides pel promotor i que corresponen a obres 
necessàries d’accessibilitat i connexió viària, tenen el següent cost:
Despeses desenvolupament de l'àmbit

PRESSUPOST URBANITZACIÓ. Rotonda, nou tram de vial i adequació del carrer de l'Acer 153.335,42 €

PRESSUPOST URBANITZACIÓ. Urbanització accessos 1.406.706,24 €

PRESSUPOST URBANITZACIÓ. Projecte zones verdes 16.500,00 €

Total despeses 1.576.541,66 €

L’apartat 1.5 Cessió del 10 de l’increment d’aprofitament urbanístic estima 
inicialment l’increment d’aprofitament urbanístic que implica la modificació en tràmit 
en 1.715.334,36€.

El document de compromisos proposa que la concreció de l’augment de 
l’aprofitament urbanístic consideri el cost obligatòriament assumit per Cel Urbà SL, 
que ascendeix a la quantitat de 1.576.541,66€.
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COMPARACIÓ DE VALORS: DESPESES I INGRESSOS

Increment del valor del sòl 1.715.334,36 €

Despeses d'obres de millora de ciutat 1.576.541,66 €

Diferència 138.792,70 €

Així doncs, es proposa que el 10% de cessió obligatòria i gratuïta per l’increment 
d’aprofitament urbanístic, un cop descomptat el cost les actuacions (obres i 
redacció de projecte d’urbanització de les zones verdes), serà de: 138.792,70 € x 
10% = 13.879,27€.
Tal com s’ha explicat anteriorment el document de modificació determina que 
l’estimació de l’augment de l’aprofitament urbanístic ascendeix a la quantitat de 
1.715.334,36€. Tal com determina l’acord de la CTUB de 13 de desembre de 2019 
aquesta quantitat és una estimació inicial que s’ha de concretar posteriorment 
mitjançant un projecte de reparcel·lació en el la llicència d’obres.

Tal com s’ha detallat anteriorment es proposa considerar les despeses 
corresponents als accessos des de la C-31 i C-15, nova rotonda i nou tram de vial 
que s’ha de cedir i la redacció del Projecte d’Urbanització de les zones verdes de 
l’àmbit de Masia d’en Barreres II, en el càlcul de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic.

Com a resultat de la consideració en el càlcul d’aquestes despeses en concepte 
d’obres resulta un increment de l’augment de l’aprofitament urbanístic de 
138.792,70€.

6. Valoració de l’escrit presentat per Cel Urbà SL.
L’interès públic de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en els 
àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II es reflecteix a l‘apartat VIII de la 
memòria del document. L’informe tècnic municipal per a l’aprovació inicial i l’acord 
de la CTUB de data 10 de maig de 2019 recullen aquest interès públic atès la 
regeneració del teixit urbà dels àmbit de Masia d’en Barreres I i II.

Les actuacions en la mobilitat que ha d’assumir Cel Urbà SL, promotor de l’activitat 
comercial que s’ha de dur a terme a la parcel·la amb clau 8b6, són necessàries, 
imprescindibles, i són una condició per a l’obtenció de la corresponent llicència 
comercial.

Tal com s’ha explicat en el punt 4 del present informe el document de compromisos 
presentat per Cel Urbà SL, considera erròniament que el cost de les obres i 
actuacions en la mobilitat al seu càrrec tenen la consideració de “pagament 
substitutori de les cessions en el moment de l’atorgament de la llicència d’obra” o de 
“pagament en espècie”.

D’aquestes actuacions, cal destacar el nou accés directe a la ciutat des de l’enllaç 
entre la C-31 i la C-15 que permetrà descongestionar-lo, en especial la rotonda 
nord. També tindrà un impacte favorable la nova rotonda de l’Avinguda Torre de 
l’Onclet i el vial que ha d’unir els carrers de l’Acer i del la Ceràmica. 

Són actuacions que, necessàries per a la nova activitat i per a la mobilitat que 
genera, col·laboraran a la recuperació d’aquest àmbit, que malgrat l’excel·lent 
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situació respecte les principals vies de comunicació rodada, està actualment en 
desús.

Pel que fa a la nova configuració de l’espai de verd públic s’optimitzarà el seu ús 
pels ciutadans, per la qual cosa la redacció del projecte d’urbanització que ho 
permeti s’ha de valorar positivament.

Pel que fa al càlcul de l’augment de l’aprofitament urbanístic de les actuacions, cal 
recordar que l’esmentat l’acord de la CTUB de 13 de desembre de 2019 
assenyalava la necessitat d’acreditar la rendibilitat de l’operació atès que l’anterior 
document de text refós concloïa que no hi havia augment de l’aprofitament, 
argumentant erròniament que les despeses eren majors que el ingressos previstos.

Així mateix l’esmentat acord manifesta que cal considerar en el càlcul de rendibilitat 
els beneficis del promotor.

El nou càlcul incorpora el contingut d’aquestes prescripcions i tal com es detalla a 
l’avaluació econòmica financera del document de segons text refós, es quantifiquen  
en 1.715.334,36€.

Tal com es detalla a l’apartat 5. Proposta de concreció del pagament del 10% 
d’augment d’aprofitament urbanístic, del present informe, s’estima en 1.576.541,66€ 
el cost de les actuacions necessàries i d’obligada execució per a la nova activitat 
comercial i l’obtenció de la corresponent llicència comercial.

7. Conclusions
Tal com s’ha explicat anteriorment l’acord de la CTUB de 13 de desembre de 2019 
determina que la quantitat que determini el document de modificació ha de ser una 
estimació inicial que posteriorment s’ha de concretar mitjançant un projecte de 
reparcel·lació o en la concessió de la llicència d’obres.
Per tant, en el moment de concretar el càlcul del 10 % d’increment d’aprofitament 
urbanístic a partir de la estimació realitzada en el document de modificació, s’ha de 
tenir en compte les obres necessàries i imprescindibles  que se’n deriven de 
l’informe de la  Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat per tal que la 
parcel·la 8b6 pugui assolir la condició que li dona la modificació per poder 
desenvolupar el parc comercial previst. 

En els puntós 5 i 6 del present informe es detalla com s’ha realitzat aquesta 
concreció que sol·licita l’esmentat acord de la CTUB.
El tècnic sotasignat, considera que les despeses que assumeix Cel Urbà SL, 
valorades en 1.576.541,66€, es poden considerar en la concreció del càlcul de 
l’augment de l’aprofitament urbanístic, en coherència amb tots els documents 
anteriorment esmentats, que segons l’annex Avaluació econòmica financera de les 
Actuacions del document de modificació s’estimen inicialment en la quantitat de 
1.715.334,36€.

En conseqüència per a la concreció de l’augment de l’aprofitament urbanístic cal 
restar a l’estimació inicial de 1.715.334,36€ (segons el document de modificació), la 
quantitat de 1.576.541,66€, corresponent a les obres necessàries i d’obligada 
execució per a dur a terme l’activitat comercial en la parcel·la amb clau 8b6.
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Així doncs, el resultat d’aquesta diferència resulta en la quantitat de 138.792,70 €, 
corresponent a la concreció de l’augment de l’aprofitament urbanístic. 

La fitxa urbanística del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 3 (article 6 de la 
normativa del document de modificació) determina a l’apartat de Condicions de 
gestió i execució, que la cessió del 10% d’increment de l’aprofitament urbanístic 
s’efectuarà en el moment d’atorgament de la llicència d’obra nova.

Aquesta cessió es fonamenta en la Disposició Addicional Segona del TRLU, que a 
l’apartat 4 determina el següent:
[...] En el cas que el planejament determini que, pel fet de concórrer les circumstàncies indicades en 
l'article 43.3 i en l'article 94.5.c) de la Llei d'urbanisme, respectivament, el compliment del deure de 
cessió del 10% de l'increment de l'aprofitament urbanístic que comporti l'actuació de dotació així com 
el compliment del deure de cessió de les reserves de sòl per a zones verdes i equipaments que 
estableix l'article 94.5 de la Llei d'urbanisme es poden substituir pel seu equivalent dinerari, ha de 
calcular el valor total de les càrregues imputables a l'actuació i les persones propietàries poden complir 
el deure de pagament substitutori de les cessions, sense necessitat d'aplicar cap sistema ni modalitat 
d'actuació, en el moment d'atorgament de la llicència d'obra nova o de rehabilitació que habiliti la major 
edificabilitat o densitat o l'establiment del nou ús atribuït per l'ordenació i com a condició prèvia a la 
concessió de la llicència.

Així doncs, una condició per a la concessió de la llicència d’obra nova, serà el 
pagament per part del promotor de l’activitat comercial de la parcel·la amb clau 8b6, 
de la quantitat de 13.879,27 €, en concepte del 10% de l’augment de l’aprofitament 
urbanístic.

Així mateix cal aclarir que la quantitat de 1.576.541,66€ no podrà augmentar-se en 
cap concepte a efectes del pagament del 10% de l’augment de l’aprofitament 
urbanístic.

Tot el qual s’informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben 
fonamentats”.

Fonaments de dret:
1.- Arts. 85, 96, 98, 106 i 107 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6  del Reglament de 
la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol).

2.- L’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva.

3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local, en relació amb l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de Bases de Règim Local, el referit 
acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació.

Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l’adopció del següent
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ACORD:
PRIMER.- Verificar el segon Text refós de la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I 
– II, per al tràmit d’informe previ previst a l’art. 98 TRLUC, en compliment de l’acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de data 13 
de desembre de 2019, que incorpora el compliment de les prescripcions 
contingudes en dit acord, de conformitat amb l’informe favorable dels serveis 
tècnics d’urbanisme incorporat a l’expedient.

SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el present 
acord, juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, als efectes de 
donar continuïtat al procediment legalment establert.

TERCER.- Donar conformitat al document de compromís presentat per la societat 
promotora Cel Urbà S.L. en data 24 de gener de 2020 (registre d’entrada núm. 
2020003330) referent al pagament del 10% de l’increment d’aprofitament urbanístic 
resultant d’aquesta modificació puntual, en el qual es contempla la definició i 
concreció de la quantitat a abonar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel 
promotor de l’activitat prevista a la parcel·la 8b6, segons la qualificació proposada 
per l’esmentat document urbanístic, d’acord amb l’informe favorable dels serveis 
tècnics d’urbanisme incorporat a l’expedient. 

QUART- Peu de recursos.
“Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix 
interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar posteriorment els 
recursos corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en el marc de 
les seves””

  I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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