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0. NOTA PRÈVIA 

El present document és el resultat del període d’informació pública de l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla 

General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en els Conjunts G, K i L del Pla Especial de Reforma Interior “Pirelli Mar” i a les 

dues parcel·les situades en el Passeig del Carme 37-38. 

Durant aquest període s’han rebut els següents informes: 

‐ Informe de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), de 18 de juny de 2019, favorable 

‐ Informe de la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment, de 25 de juliol de 2019, favorable 

‐ Informe de la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement, de 26 de setembre de 

2019, favorable 

‐ Informe de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, de 16 d’octubre de 2010, 

favorable 

Així mateix, es va rebre amb data 20 de maig de 2019 una al·legació de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova, en la 

qual demana que es compleixin les recomanacions de la CTU de l’informe de 6 de febrer de 2019, que es tramiti avaluació 

ambiental simplificada, que es corregeixi l’afectació de les edificacions sobre el parc Gumà i Ferran, que es respectin els 

límits d’edificació respecte la línia ferroviària, que s’estudiï la incorporació de l’objectiu de crear habitatge de protecció 

oficial, que es resolguin les mitgeres convertides en façanes de l’espai públic, que es corregeixi la falsedat de que en la 

tramitació de la MPGOU no es van presentar al·legacions i que la informació pública es faci sobre un document en català.  

A banda de les respostes que l’Ajuntament ha donat per les vies corresponents a aquesta al·legació, en el present 

document s’introdueix, en el punt 3.4 de la memòria, la referència a l’al·legació presentada per la CUP a l’aprovació inicial 

de la MPGOU, que per error no s’havia recollit al document d’aprovació inicial. 

  

1. INTRODUCCIÓ I MOTIVACIÓ DEL PLANEJAMENT 

El present document modifica el Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú (en endavant PGOU), 

planejament aprovat definitivament el 29 de juny de 2001 i que va delimitar un àmbit de Pla Especial de Reforma Interior, ja 

tramitat i executat, amb l’objectiu de transformar l’antic enclavament industrial de la fàbrica Pirelli en una peça 

predominantment residencial integrada en el conjunt urbà central de Vilanova i la Geltrú.  

La fàbrica Pirelli Cables y Sistemas, S.A. es va instal·lar a inicis del segle passat en l’extensió natural de l’eixample sud del 

casc urbà de Vilanova, en el barri marítim, entre la línia del ferrocarril i el port. El seu emplaçament i la dimensió de la 

indústria van crear un gran recinte tancat en una localització urbana d’un gran potencial estratègic en el cor de la ciutat 

litoral. 

El sector del Pla Especial, també conegut com a “Eixample Mar”, va ser un dels nous espais de creixement de la ciutat 

durant la dècada següent. L’execució del PERI va suposar la recuperació d’un àmbit de més de 10 hectàrees alliberades 

en el trasllat de la fàbrica i va permetre l’obertura de l’eixample històric cap al mar.  

Actualment, tot i haver-se desenvolupat els instruments de gestió urbanística necessaris per al desplegament del sector 

(Projecte de reparcel·lació del polígon 1, aprovat l’any 2003, Projecte de reparcel·lació del polígon 2, aprovat l’any 2018, 

Projecte d’urbanització, aprovat l’any 2003) i d’haver-se urbanitzat la totalitat de l’àmbit, encara segueix pendent de 

desenvolupar un volum significatiu de les edificacions previstes.  

En el present document s’analitzen les causes d’aquest retard en el desenvolupament i es proposen alguns ajustos que 

faciliten l’execució total de les previsions del PERI.  

Per altra part, aquesta Modificació recull també un altre dels propòsits del PERI Pirelli-Mar: l’obertura de la plaça dels 

Boleranys cap al passeig del Carme.  

La plaça dels Boleranys és un dels espais lliures creats pel PERI Pirelli-Mar. Es tracta d’una plaça interior d’illa que compta 

amb un seguit d’equipaments i locals comercials. El PERI Pirelli-Mar suggeria una obertura d’aquesta plaça cap al passeig 

marítim a través de les dues parcel·les situades en els números 37 i 38 del passeig (anomenat en aquest tram passeig del 

Carme), tot i que no les incorporava en el seu àmbit. Aquestes dues parcel·les, malgrat tenir assignades pel planejament 

vigent una edificabilitat, actualment no estan edificades i s’utilitzen com a pas públic provisional entre la plaça i el passeig.  

Mitjançant la inclusió d’aquestes dues parcel·les dins l’àmbit de planejament es pretén garantir aquesta obertura, 

materialitzant així la voluntat del PERI.  

Objectiu 

La present Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en els Conjunts G, K i L del Pla Especial 

de Reforma Interior “Pirelli-Mar” i a les dues parcel·les situades en el passeig del Carme 37 i 38 (en endavant Modificació 

del PGOU) es redacta amb l’objectiu de facilitar l’execució total de les previsions i voluntats del PERI Pirelli-Mar: el 

desenvolupament dels conjunts edificatoris pendents, la integració completa d’aquest sector a l’estructura urbana de 

Vilanova i l’obertura de la plaça dels Boleranys cap al passeig del Carme.   

En conseqüència, amb aquest objectiu: 

- Es proposa una nova distribució d’usos per parcel·les, mantenint la diversitat d’usos del conjunt que defineix el 

planejament vigent, per facilitar el seu desenvolupament a l’hora millorar l’adaptació a l’estructura urbana en la 

què s’integra.  

- Es modifiquen certes condicions d’ordenació de l’edificació. Es suavitza la rigidesa, que dificulta la introducció de 

certa diversitat tipològica d’habitatge i complica la seva adaptació als requeriments establerts pel Codi Tècnic de 

l’Edificació i pel Decret d’Habitabilitat, i es milloren les condicions d’assolellament dels habitatges que queden 

perjudicats per l’ordenació actual, sempre mantenint l’edificabilitat i la densitat, així com les superfícies globals 

destinades a zones i a sistemes. 

- S’inverteix el sentit predominant de l’ordenació volumètrica, que deixa de ser paral·lel a la via del ferrocarril –

condició que provocava un efecte pantalla en relació a la façana edificada de l’altre costat de la via– i es col·loca 

perpendicular a aquesta, propiciant la transversalitat tant visual com de recorregut.  
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Ordenació de la façana de la via del ferrocarril, planejament vigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenació de la façana de la via del ferrocarril, proposta Modificació del PGOU 

 

- Es proposa una millor resposta del sector a l’estructura urbana descrita pel PERI: la col·locació estratègica dels 

usos –el comercial i l’hoteler tenen accés rodat directe des de la Rambla de Pirelli, el comercial té, a més, accés 

de vianants des de la Rambla de la Pau, i el residencial té accés rodat tant des de la Rambla de Pirelli com des de 

la Rambla de Lluís Companys– reforça l’estructura de les Tres Rambles que el PERI volia impulsar. 

 

 

 

 

 

 

La col·locació 
dels usos reforça  

l’estructura de les Tres Rambles  
 

- S’obren dos nous vials de vianants entre els carrers de la Boia i de l’Any dels Negats, convertint els dos passos 

previstos pel planejament vigent sobre sòl privat en sòls de sistemes qualificats de vial, consolidant així la 

continuïtat suggerida pel PERI dels carrers de l’Estany i de Joan Maragall, per afavorir l’obertura de l’eixample 

històric cap al mar. 

- S’incorporen a l’àmbit de planejament les dues parcel·les situades entre el passeig del Carme i la plaça dels 

Boleranys per qualificar-les de sistema viari i traslladar el seu aprofitament en el sòl privat de l’àmbit nord. 

En cap cas aquests nous criteris d’ordenació suposaran una modificació dels drets ni deures dels propietaris dels sòls. La 

gestió del sector es dóna per finalitzada amb les aprovacions definitives dels Projectes de reparcel·lació i d’urbanització. 

L’ajust dels límits de parcel·la i la redistribució dels aprofitaments necessaris per a la nova ordenació seran objecte d’un 

Projecte de reparcel·lació posterior a l’aprovació d’aquest document. 

 

2. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU 

L’àmbit de la Modificació puntual del PGOU és el que es delimita en el plànol i.2 Àmbit de planejament.  

Es tracta d’un àmbit discontinu format por dos subàmbits:  

- Subàmbit nord: part dels sòls privats no executats del PERI Pirelli-Mar, que configuren la façana a la via del 

ferrocarril -conjunts G, K i L-, als què s’incorporen alguns sòls públics adjacents necessaris per ajustar-ne 

l’ordenació. Aquest subàmbit queda delimitat pels carrers de la Boia, de Josep Coroleu, de l’Any dels Negats i per 

la Rambla de la Pau.  

- Subàmbit sud: les dues parcel·les situades en els números 37 i 38 del passeig del Carme. 

La superfície de l’àmbit de Modificació ha estat quantificada en 18.636 m2. 

Quadre 1: superfície de l’àmbit 

  superfície

subàmbit nord (conjunts G, K i L) 18.324 m2 

subàmbit sud (passeig del Carme) 312 m2 

total àmbit MPERI  18.636 m2

 

El nou àmbit de planejament, en relació al del PERI Pirelli-Mar, s’ha ajustat amb els següents criteris:  

- S’han exclòs de l’àmbit tots els sòls destinats a sistemes que ja han estat urbanitzats i que no es modifiquen per les 

determinacions d’aquest planejament, així com els sòls amb aprofitament ja desenvolupats o en procés de fer-ho. 

- S’han inclòs en l’àmbit les dues parcel·les del passeig del Carme adjacents a l’àmbit del PERI.  
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El PGOU preveia i facilitava un futur ajust de l’àmbit del PERI Pirelli-Mar, i així ho establia en el punt 1 de les seves normes 

per al planejament derivat d’aquest sector (article 164): 

Poden incorporar-se voluntàriament al sector totes o part de les finques compreses entre el mateix i el passeig 

marítim i la Rambla Principal, si resulta d’interès i justificada per criteris urbanístics dita incorporació. Aquestes 

eventuals modificacions no suposaran modificació del Pla General.  

Si bé el PERI no va fer en aquest punt cap ajust d’àmbit i va mantenir el definit pel Pla General, durant els estudis previs 

incorporava aquestes dues parcel·les en l’àmbit d’actuació, indicantant a través d’elles una connexió entre la plaça dels 

Boleranys i el passeig del Carme. Com veurem més endavant, tot i que en la versió definitiva del document aquestes dues 

parcel·les queden excloses de l’àmbit, la zonificació de la plaça dels Boleranys preveu el seu ús com a pas de vianants.   

 

3. ANTECEDENTS, PLANEJAMENT VIGENT I DESPLEGAMENT DEL SECTOR 

3.1 Antecedents 

El Pla General d’ordenació de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament en data 29 de juny de 2001, definia una zona de 

Pla Especial (clau 9) per als sòls urbans en condicions inadequades o disfuncionals per als què proposava la modificació, 

transformació o substitució dels usos i les edificacions existents mitjançant la tramitació i execució d’un Pla Especial de 

Reforma Interior. 

La subzona 9i PIRELLI-Mar era una d’elles. El PGOU especificava dos objectius generals per a aquest sector: la 

substitució de l’ús industrial de Productos Pirelli, S.A. per usos residencials i hotelers, i la unió coherent de Vilanova amb el 

barri de Mar, posant especial atenció en la unió formal i ambiental de la seva ordenació amb les zones edificades del front 

marítim amb les que llinda.  

El Pla General qualificava inicialment aquest sector amb la clau 8a, que correspon a indústria urbana, preveient la seva 

futura conversió en una ordenació de tipus residencial mitjançant el corresponent Pla Especial de Reforma Interior, 

establint amb aquesta finalitat la clau 9, que regulava les determinacions que regirien el canvi d’ordenació i d’ús.  

Així, la qualificació de clau 9i del PGOU, específica per a l’àmbit del PERI “Pirelli-Mar”, comportava l’aplicació dels 

següents paràmetres urbanístics: 

- Espais lliures, equipaments, vials i aparcaments: mínim 65% de la superfície del sector, amb un mínim del 30% 

per a espais lliures. 

- Tipus d’ordenació por volumetria específica i alineació de vial. 

- Percentatge màxim de sòl per a aprofitament privat: 35%. 

- Edificabilitat bruta total: 1,3 m²st/ m²sòl a destinar en un màxim del 80% a ús residencial i en un mínim del 20% a 

ús comercial, hoteler, oficines, sociocultural, recreatiu, tècnic, assistencial, esportiu, etc. 

-  Densitat màxima bruta: 100 habitatges/hectàrea. 

- Usos: habitatge plurifamiliar, hoteler i altres usos compatibles a determinar pel Pla Especial.  

Aquest sector va ser objecte d’un concurs d’idees realitzat el mateix any 2001 que va culminar amb la redacció del Pla 

Especial de Reforma Interior de l’àmbit “Pirelli Mar”, aprovat definitivament el 16 d’octubre de 2002. 

 

3.2 Planejament vigent  

Subàmbit nord 

En desenvolupament del Pla General d’ordenació, el PERI, aprovat definitivament el 16 de octubre de 2002, recollia els 

mateixos objectius: facilitar la transformació de l’ús industrial existent per un ús predominantment residencial i garantir la 

connectivitat urbana d’aquest sector amb el teixit urbà existent. 

Amb aquests objectius generals, el PERI proposava una ordenació que completava la trama viària existent i distingia 

diferents models d’ordenació amb una zona d’illes tancades a la part més propera al mar, viles residencials vinculades al 

Parc Central i un conjunt d’edificis singulars al costat de la línia de ferrocarril, creant en el centre de l’àmbit un gran espai 

verd. 

El PERI anomenava genèricament “sòls privats” les zones que definia, sense establir per a elles una qualificació 

específica. 

El seu desenvolupament es dividia en quatre fases i delimitava per a la seva execució dos polígons d’actuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisió poligonal del PERI Pirelli-Mar 
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Pel què fa al conjunt del seu àmbit i en desenvolupament de les prescripcions del PGOU, el PERI preveia els següents 

sostres: 

 

Quadre 2: PERI Pirelli-Mar, sostres 

  Sostre

Polígon Fase Hoteler Terciari Residencial Total

Polígon 1 

Fase I - 3.763 m2 26.412 m2 30.175 m2

Fase II - 812 m2 25.618 m2 26.430 m2

Fase III 7.665 m2 11.270 m2 12.207 m2 31.142 m2

Fase IV - 1.668 m2 29.037 m2 30.705 m²

Total polígon 1 7.665 m2 17.513 m2 93.274 m2 54.857 m2

Polígon 2 Fase IV - 3.252 m2 16.703 m2 19.955 m²

Total 7.665 m² 20.765  m² 109.977 m2 138.407 m2

 

 

Subàmbit sud 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, el Pla General de Vilanova i la Geltrú determinava en les seves normes que 

podien incorporar-se en l’àmbit del PERI Pirelli-Mar les parcel·les situades entre aquest, el passeig del Carme i la Rambla 

Principal que resultessin d’interès per acomplir els seus objectius. És el cas de les dues parcel·les dels números 37 i 38 del 

passeig del Carme, adjacents a l’àmbit del PERI Pirelli-Mar. Són per tant susceptibles de ser incorporades en el seu àmbit.  

El PERI Pirelli-Mar va dibuixar un conjunt d’espais públics encadenats mitjançant vies i passos de vianants: parc de Gumà i 

Ferran – parc de Baixamar – plaça Mediterrània – plaça dels Boleranys, amb clara vocació de culminar en el passeig del 

Carme. Els dibuixos previs a la confecció del document final incloïen aquesta obertura.  

Tot i que en la versió final del PERI Pirelli-Mar aquestes dues parcel·les van quedar excloses de l’àmbit, en els dibuixos 

dels seus espais públics es segueix insinuant la connexió de vianants a través d’elles, i la zonificació i ordenació de la 

plaça dels Boleranys responen a dita obertura. El planejament fins i tot defineix el pas de les instal·lacions de clavegueram 

de la xarxa d’aigües residuals i d’aigües pluvials a través d’aquestes dues finques.   

Quedant finalment excloses de l’àmbit del PERI Pirelli-Mar, les dues parcel·les es troben en sòl urbà consolidat i conserven 

la qualificació que els hi va assignar el Pla General. El Pla va qualificar tota aquesta façana del passeig del Carme com a 

zona de conservació - sector marina (clau 3b), corresponent als teixits històrics fruit de la tradició marinera i pescadora de 

la ciutat, i va fixar com a objectiu el manteniment de les tipologies existents fent-les compatibles amb l’activitat turística i 

fins i tot potenciant-la. L’ordenació es regula per alineació de vial, amb edificació contínua entre mitgeres. 

Qualificació Superfície 

zona de conservació - sector marina (clau 3b) 312 m2 

 

En aplicació del planejament vigent, el sostre màxim d’aquestes dues parcel·les és el que es deriva d’edificar PB+3 en una 

profunditat de 20m i PB a la resta de la parcel·la: 

Localització Sostre residencial

PB 90 m2 

PB+3 222 m2 x 4 plantes = 888 m2 

Total 978 m2

 

La densitat màxima determina que aquest sostre pot albergar un màxim de 8 habitatges.  

L’any 2003, mitjançant un conveni urbanístic (s’incorpora com a document annex) entre la propietat de pràcticament la 

totalitat d’aquestes dues parcel·les i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, propietari de 35 m2 en una de les finques, es va 

acordar l’enderroc de les edificacions existents. Aquest conveni reconeix també el dret de l’Ajuntament a l’aprofitament 

corresponent a aquesta propietat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta per als espais públics de la fase 1, 

estudis previs del PERI Pirelli-Mar 
Espais Urbans en l’entorn de la plaça dels Boleranys, 

PERI Pirelli-Mar (planejament vigent) 
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Línies de distribució en l’entorn de la plaça dels Boleranys, 

PERI Pirelli-Mar (planejament vigent) 
Zonificació en l’entorn de la plaça dels Boleranys, 

PERI Pirelli-Mar (planejament vigent) 

 

 

3.3 Desplegament del sector  

3.3.1 Urbanització 

El posterior desplegament de les previsions del planejament es va dur a terme amb la redacció dels instruments de gestió, 

concretament: 

- El Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, de propietari únic del Polígon 1 del Pla 

Especial de Reforma Interior “Pirelli Mar”, aprovat definitivament el 19 de maig de 2003. 

- El Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, de propietari únic del Polígon 2 del Pla 

Especial de Reforma Interior “Pirelli Mar”, aprovat definitivament el 12 de setembre de 2018. 

- El Projecte d’urbanització del PERI Pirelli-Mar, aprovat definitivament el 22 d’abril de 2003. 

La urbanització de la totalitat del PERI ha sigut completament executada. La recepció de les diferents fases de l’obra per 

part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va produir durant els anys 2007 i 2009, i va culminar el 13 de novembre de 

2009 amb la recepció de l’última fase. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urbanització del carrer de l’Any dels Negats dins del sector 

 

3.3.2 Edificació 

L’edificació corresponent a les dues primeres fases ha segut completament executada, així com part de la tercera. La 

propietat de les parcel·les dels conjunts J i H (fase IV) preveu el seu desenvolupament d’acord amb el planejament vigent i 

està tramitant les llicències d’obres de part dels edificis.  

En canvi, en els conjunts G, K i L (fase III i IV) existeixen un seguit de problemes que dificulten el seu desenvolupament.  

 

 

 

Quadre 2: Aprofitaments del PERI 2002 susceptibles de nova ordenació 

Fase Edifici Sòl Sostre Nombre
d’habitatges 

   Hoteler Terciari Residencial Total  

Fase III 
G2 7.704,78 m2 7.665 m2 7.374 m2 6.366 m2 21.405 m2  88 hab. 

G1 1.745 m2 - 2.747 m2 - 2.747 m2 0 hab. 

Fase IV 
K1 2.849 m2 - 1.668 m2 8.497 m2 10.165 m2 87 hab. 

L 5.375 m2 - 3.252 m2 16.703 m2 19.955 m2 153 hab. 

Total 17.673,78 m2 7.665 m² 15.041 m² 31.566 m² 54.272 m² 328 hab. 
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Ordenació prevista pel PERI Pirelli-Mar (planejament vigent) en l’àmbit actual de planejament  

El PERI Pirelli-Mar ordena aquest àmbit diferenciant dos conjunts.  

- A l’est, un conjunt cívic i comercial: una peça lineal de 210 m de llarg i uns 48 m d’ample per acollir de manera 

integrada gran part de les funcions cíviques i terciàries. Es composa d’un sòcol continu de dues plantes, dues 

torres verticals dedicades a hotel i apartaments, terrasses públiques i una connexió lateral amb la Rambla de 

Pirelli que estableix un pas de vianants entre el Parc de Gumà i el nou Parc Central. 

La barreja d’usos residencials, terciaris i hotelers dins de les mateixes parcel·les requereix la coincidència d’unes 

circumstàncies comercials molt específiques i d’operadores especialitzats en els tres tipus d’edificació per a la seva 

promoció, fet que ha dificultat el desenvolupament d’aquesta peça.  

- A l’oest, tres illes de caràcter residencial i terciari. Els conjunts es desenvolupen en forma d’U al voltant d’un espai 

lliure enjardinat, i l’edificació augmenta progressivament d’alçada des del front del ferrocarril (PB+3), fins a  PB+5 i 

PB+9 a la part meridional. Les plantes baixes amb façana al ferrocarril es preveuen amb activitats terciàries.  

Aquesta ordenació crea problemes d’assolellament tant per als habitatges amb façana cap al ferrocarril com per a l’espai 

lliure comunitari, circumstància que ara es té l’oportunitat de corregir. 

 

3.3.3 La prolongació de la Rambla de Pirelli 

El PERI Pirelli-Mar preveia desdoblar el pas de la Rambla de Pirelli per la via del ferrocarril en un pas subterrani per a 

vehicles i en un altre d’elevat per a vianants. Aquest segon, al què el PERI anomenava “esplanada”, estava estretament 

vinculat amb l’edificació comercial (Conjunt G), en concebre’s com una continuació de les seves terrasses.  

L’“esplanada”, però, no té sentit si no és com a part d’aquest conjunt edificat.  

Així, el projecte d’urbanització va substituir el desdoblament de passos sobre i sota la via del ferrocarril per un únic túnel 

per a vehicles i vianants, en el què existeixen també les previsions de connexió amb l’aparcament subterrani dels conjunts 

edificatoris adjacents.   

 

Urbanització de la Rambla de Pirelli dins del sector i túnel subterrani Túnel subterrani per a vehicles i vianants en el pas de la Rambla de Pirelli 

pel sector 

 

3.4 Tramitació anterior 

El present document es tramita anteriorment com a Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior “Pirelli Mar” 

en l’àmbit dels conjunts G, K i L, i ajust del seu àmbit per incorporar les dues parcel·les situades en el passeig del Carme 

37-38, i es presenta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’1 d’agost de 2018. El 23 d’octubre de 2018, en sessió ordinària 

la Junta de Govern Local aprova inicialment el document, amb la condició de presentar un document refós que incorpori 

les prescripcions següents: 

- Afegir els plànols d’ombres corresponents als dies de millors i pitjors condicions de llum sobre les edificacions 

proposades. L’estudi d’assolellament s’ha afegit com a document annex. A partir dels resultats de l’estudi es 

realitzen un seguit d’ajustos en els paràmetres de l’edificació, que han sigut incorporats en el present document 

de Modificació de PGOU. 

- Incorporar la data de 12 de setembre de 2018 com la d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació 

voluntària del Polígon 2 del PERI por la Junta de Govern Local. 

- Eliminar la referència a la possible connexió de l’edificació comercial (conjunt G) amb el pas inferior de vianants  

de la Rambla de la Pau sota la via del ferrocarril. 

- A l’apartat 9 Gestió Urbanística ha de constar que les obres d’urbanització dels nous vials que uniran els carrers 

de la Boia i de l’Any dels Negats s’hauran d’executar un cop s’aprovi definitivament el document de gestió que 

cedeixi els  vials a l’Ajuntament. 

- Unificar l’alçada reguladora màxima de l’edificació d’ús comercial eliminant les diferències coincidents amb la 

prolongació dels carrers del Parlament i de la Restauració. S’establirà una alçada màxima reguladora de 13,00 m 

que podrà arribar fins als 15,00 m en un 50% de la superfície en planta. 
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- A l’article 17 Gestió, de la normativa, eliminar la referència a dos polígons i determinar que el document de gestió 

que es redacti valorarà i formalitzarà el pagament a l’Ajuntament del dret sobre 35 m2 de sòl de les finques del 

passeig del Carme. Es delimita un polígon d’actuació urbanística d’àmbit equivalent al sòl privat inclòs en el 

planejament, per a la posterior redacció del Projecte de reparcel·lació. Aquesta figura és necessària per als 

ajustos de finques resultants dels dos Projectes de reparcel·lació ja aprovats i per al trasllat de sostres entre elles. 

- Incorporar un plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió de llicències, que ha de ser coincident amb l’àmbit de 

la modificació. 

 
Conseqüentment s’inicia el període d’informació pública, i es sol·liciten els informes sectorials preceptius. Es reben 

informes favorables de la Direcció General de Comerç (emès el 19 de desembre de 2018), Direcció General de Turisme 

(26 de novembre de 2018) i Infraestructuras Forroviarias del Estado (27 de novembre de 2018). També es presenta una 

al·legació per part de la CUP. 

La Comissió General d’Urbanisme de Barcelona emet un informe, amb data 8 de febrer de 2019, fent les observacions 

següents: 

- Cal tramitar una Modificació del planejament general amb l’objecte de donar cobertura jurídica a la proposta 

plantejada, d’acord amb el principi de jerarquia normativa.  

- Caldrà delimitar-se un polígon d’actuació urbanística i establir el sistema d’actuació, sens perjudici que, d’acord 

amb l’article 131 del TRLU, en tractar-se d’un únic propietari es pugui seguir un procediment de reparcel·lació 

abreujat i alliberat d’algunes obligacions. 

- Es recomana preveure una major extensió i ocupació de la zona residencial amb l’objecte de minimitzar les 

alçades o bé evitar que l’alçada màxima de PB+11 configuri unes pantalles lineals amb les dimensions i distàncies 

proposades i, si s’escau, considerar que una part de la reserva comercial pugui conformar les plantes baixes de 

les àrees residencials.  

És per això que es redacta el present document com a Modificació de planejament general i es tramita per a la seva 

aprovació inicial, i al mateix temps s’incorporen també la resta de prescripcions de la Comissió General d’Urbanisme, així 

com també les de l’informe de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

4. INICIATIVA I ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

La iniciativa d’aquesta Modificació del PGOU correspon a SPV REOCO 1, SLU, propietària de la totalitat dels sòls privats 

inclosos en l’àmbit de planejament, en tant que societat absorbent de la mercantil Espebe 12, SL (societat absorbida), en 

mèrits de l’escriptura de fusió per absorció atorgada davant de Notari de Madrid, Antonio Huerta Trolez, el dia 4 de maig de 

2018, amb el núm. 989 del seu protocol.1 

                                                      
1 Les dades identificatives de SPV REOCO 1, S.L.U. a efectes de notificacions, són les següents: Passeig de la Castellana, nº 42, 28046 

Madrid, CIF B-87588885. 

El present document se redacta quan la gestió dels sòls compresos en l’àmbit s’ha finalitzat completament. Tant les quatre 

fases del Projecte d’urbanització de l’àmbit del PERI Pirelli-Mar com els projectes de reparcel·lació dels polígons 1 i 2 han 

sigut aprovats definitivament i els propietaris del sòl han dut a terme els deures inherents a llur desenvolupament. 

En conseqüència, aquest pla considera l’estructura de la propietat corresponent a les finques adjudicades en els projectes 

de reparcel·lació dels polígons 1 i 2. 

Quadre 3: relació de finques incloses en l’àmbit de la Modificació del PGOU 

Subàmbit nord: relació de finques resultants dels projectes de reparcel·lació, polígons 1 i 2

PERI   

Conjunt / 
edifici fase Projecte de 

reparcel·lació 
Codi
finca 

Parcel·la 
registral Superfície Sostre 

edificable 
Titular

G1 III 

polígon 1 

2 52.091 1.745 m2 2.747 m2 SPV REOCO 1, SLU 

G2 III 3 52.092 7.705 m2 21.405 m2 SPV REOCO 1, SLU 

K1 IV 1 52.090 2.849m2 10.165 m2 SPV REOCO 1, SLU 

L1, L2 IV polígon 2 1  5.375 m2 19.955 m2 SPV REOCO 1, SLU 

 Total  17.674 m2 54.272 m2 

Subàmbit sud: finques del passeig del Carme 

Situació Referència cadastral Parcel·la 
registral Superfície Sostre 

edificable Titular 

Pg. del Carme 37 3456210CF9635 (prop. horitz) 37403 161 m2 533 m2 SPV REOCO 1, SLU 

Pg. del Carme 38 3456211CF9635 (prop. horitz) 450 151 m2 445 m2 SPV REOCO 1, SLU* 

Total   312 m2 978 m2  

Total àmbit MPERI

Total   17.986 m2 55.250 m2 

 

* 35 m2 d’aquesta finca són propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El 2 de juny de 2003 e va aprovar un 

conveni urbanístic (s’incorpora com a document annex) entre l’empresa Garraf Mediterrània SA, en aquell 

moment propietària de la resta del sòl, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (propietari del local en planta baixa, 

de 35 m2, del passeig del Carme 38). El conveni, que acorda l’enderroc de les edificacions d’ambdues finques, 
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reconeix també el dret de l’Ajuntament a l’aprofitament corresponent a aquesta propietat de 35 m2 en el cas que 

sobre el solar es determini un projecte amb aprofitament urbanístic o, en el seu cas, l’alienació o compensació 

econòmica d’aquest dret.   

 

5. JUSTIFICACIÓ JURÍDICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU 

La present Modificació del PGOU es formula i es tramita en conformitat amb allò que estableix el Text Refós de la Llei de 

Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu (Cat) 1/2010 i modificat per la Llei (Cat) 3/2012 i el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme. A efectes d’allò que disposa el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre en el seu article 7, i el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, a la seva Disposició addicional 

segona, apartat 3, aquesta Modificació puntual del PGOU té la consideració d’actuació de transformació urbanística de 

dotació. 

En aquest document es justifica la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i conveniència en relació als interessos públics i 

privats concurrents, en compliment de l’article 97 del TRLU.  

A efectes d’allò que disposa el mateix article és important advertir que per la present Modificació del PGOU són vigents les 

següents consideracions expressades en la Modificació del PERI Pirelli-Mar aprovada inicialment: 

- Malgrat produir-se un trasllat de sostre entre parcel·les –que comporta un augment de l’edificabilitat de certes 

parcel·les compensada per la pèrdua d’edificabilitat en altres- la proposta no incrementa el sostre edificable 

global. Tampoc varien la densitat de l’ús residencial ni la intensitat dels usos .  

- El planejament vigent ja ha sigut executat: s’han aprovat els instruments de gestió i s’han recepcionat les obres 

d’urbanització corresponents per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

- No es tracta de terrenys que en els últims cinc anys formessin part del patrimoni públic del sòl. 

- L’ordenació proposta és coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament urbanístic vigent i no entra 

en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 

- L’ordenació no comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament territorial. 

- A la proposta hi ha una projecció adequada dels interessos públics.   

Per altra part, la Modificació proposada implica un manteniment de la superfície destinada a sistema viari i un augment de 

la superfície destinada a sistema d’espais lliures.  

La proposta d’ordenació que formula aquesta Modificació del PGOU, pel seu abast  i pels seus objectius i contingut, no 

altera en absolut la coherència de l’estructura general de l’ordenació que estableix l’instrument de planejament general que 

modifica.  

De conformitat amb allò que estableix l’article 118.4 de Reglament de la Llei d’Urbanisme, integra aquest document la 

documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació, que comprèn la memòria, la normativa i el 

document comprensiu previst a l’article 8.5 del TRLU. 

La present Modificació puntual del PGOU no comporta un increment del sostre edificable amb caràcter global, de la 

densitat de l’ús residencial ni de la intensitat o transformació dels usos. Així doncs, no són d’aplicació els requeriments 

derivats dels articles 99 i 100 del TRLU. 

Són d’aplicació l’article 43.1.b i el punt 3 de la Disposició addicional segona del TRLU, i per tant si la transformació 

urbanística comportés un increment d’aprofitament, s’hauria de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl 

corresponent al 10% d’aquest increment. No obstant això, en no produir-se augment d’aprofitament, l’operació queda 

eximida d’aquesta obligació.  

El present document es formula en el marc de l’article 5 del PGOU de Vilanova i la Geltrú, de Modificació del Pla General. 

La present Modificació puntual del PGOU té una doble vessant: per una part, classificar com a sòl urbà consolidat els sòls 

que formaven part del PERI i que ja han sigut executats i on la propietat ha complert totes les càrregues urbanístiques i, 

per l’altra, reconeixent aquesta realitat, delimitar un nou polígon d’actuació físicament discontinu, articulat com una 

actuació aïllada de dotació, i que té com a finalitats les que ja s’han exposat.  

 

Documentació que integra la Proposta 

De conformitat amb allò que estableix l’article 118.4 del RLU, integra aquesta Modificació del PGOU la documentació 

adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació, que comprèn la memòria, la normativa, els plànols d’informació i 

d’ordenació i el document comprensiu previst a l’article 8.5 del TRLU. 

En aquest sentit, al marge d’allò que s’indica en altres apartats en relació a la documentació, cal assenyalar que aquesta 

modificació no incorpora informe ambiental ja que el seu contingut, que consisteix únicament en la redistribució dels usos 

del planejament vigent i el ajust de certs paràmetres edificatoris en un àmbit de sòl urbà que actualment té la consideració 

de consolidat, no té cap repercussió mediambiental. Per tant, les mesures ambientals s’hauran de considerar i aplicar en la 

redacció i execució dels projectes d’edificació i d’activitats d’acord amb allò que estableix la normativa sectorial sobre 

edificació, qualitat atmosfèrica, qualitat acústica, qualitat lumínica, residus i altres que resultin aplicables.  

Per altra part, i d’acord amb allò que estableix l’article 5 del PGOU de Vilanova i la Geltrú, s’incorpora com a annex l’estudi 

macrourbanístic que justifica la incidència de la nova ordenació en les previsions del Pla General i la viabilitat d’acceptar la 

proposta sense procedir a una revisió total d’aquest. 

 

6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU 

Com s’ha exposat en el primer apartat d’aquesta memòria, l’objectiu d’aquesta Modificació és facilitar l’execució total 
de les previsions i voluntats del PERI Pirelli-Mar: el desenvolupament dels conjunts edificatoris pendents, la integració 
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completa d’aquest sector en l‘estructura urbana de Vilanova i l’obertura de la plaça dels Boleranys cap al passeig del 

Carme. Aquest objectiu s’aconseguirà mitjançant una nova ordenació de l’edificació i dels seus paràmetres edificatorios, 

que permetran una major facilitat d’execució del sostre previst pel planejament vigent pendent de desenvolupar-se. 

Amb aquests objectius la present Modificació trasllada el sostre edificable de les dues parcel·les de passeig del Carme a  

l’àmbit del PERI Pirelli-Mar, fet que aporta una augment en relació al planejament vigent de la superfície destinada a 

sistemes, mantenint però l’edificabilitat de les zones amb aprofitament, els usos principals i compatibles, així com també la 

densitat i intensitat dels usos permesos. 

 

Quadre 4: Augment de les superfícies destinades sistemes: 

 
Planejament 

vigent 

Proposta 

MPGOU 

Diferència 

 Qualificació Clau Superfície Superfície Superfície 

Subàmbit nord (conjunts G, K i L)    

sistemes Viari A 650 m2 650 m2 0 

zones   17.674 m2  17.674 m2 0 

Total subàmbit nord 18.324 m2 18.324 m2 0 

Subàmbit sud (passeig del Carme)    

sistemes Espai lliure F 0 m2 312 m2 + 312 m2 

zones   312 m2 0 - 312 m2 

 Total subàmbit sud 312 m2 312 m2 0 

Total àmbit MPGOU     

sistemes Viari  650 m2 650 m2 0 

 Espai lliure  0 m2 312 m2 + 312 m2 

 Total sistemes  650 m2 962 m2 + 312 m2 

zones   17.986 m2 17.674 m2 - 312 m2 

 Total àmbit MPGOU 18.636 m2 18.636 m2 0 

 

 

 

Quadre 5: Trasllat del sostre edificable del subàmbit sud al subàmbit nord, mantenint el còmput global de sostres i usos 
previstos pel planejament vigent: 

 
 Planejament 

vigent 

Proposta 

MPGOU 

Diferència 

 Uso Sostre Sostre Sostre 

Subàmbit nord (conjunts G, K i L)    

 Residencial 31.566 m2 32.544 m2 + 978 m2 

 Terciari 15.041 m2  15.041 m2 0 

 Hoteler 7.665 m2 7.665 m2 0 

Total subàmbit nord 54.272 m2 55.250 m2  

Subàmbit sud (passeig del Carme)   

 Els permesos en la zona 3b 978 m2 0 - 978 m2 

Total àmbit MPGOU    

 Residencial 32.544 m2 32.544 m2 0 

 Terciari 15.041 m2  15.041 m2 0 

 Hoteler 7.665 m2 7.665 m2 0 

 Total 55.250 m2 55.250 m2  

 

Dins d’aquests termes, es proposen les següents actuacions: 

 

6.1 Sistema viari 

En el subàmbit nord (conjunts G, K i L), es proposa una redistribució dels sòls de vial amb l’objectiu de configurar dos 

passos públics que permetin la permeabilitat transversal de l’àmbit. Si bé el planejament vigent insinua la continuïtat visual 

dels carrers de l’Estany i de Joan Maragall a través del sòl privat i qualifica de sistema viari una sèrie de reculades del sòl 

privat, ara aquests se substitueixen per dos vials de geometria regular i es traslladen per connectar els carrers de la Boia i 

de l’Any dels Negats, oferint una continuïtat per als carrers de Joan Maragall i del Parlament. La voluntat de fragmentació 

que el PERI plantejava des de la divisió entre espai privat i públic s’obté en aquest cas des de l’ordenació de l’edificació. 
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Així, aquesta redistribució comportarà l’enderroc de la urbanització i serveis existents en tres fragments de vorera pública 

que sumen una superfície de 650 m2, i la urbanització de la mateixa superfície del nou sòl destinat a vialitat, conformadors 

dels dos vials de vianants esmentats. 

En el subàmbit sud (passeig del Carme), es proposa canviar la qualificació actual de zona de conservació – sector Marina 

(clau 3b) per la de sistema d’espais lliures, reconeixent la situació existent actualment en estos sòls, que ja s’utilitzen com 

a pas públic. En conseqüència, les mitgeres de les parcel·les situades al passeig del Carme 36 i 39, adjacents amb el nou 

espai públic, passen a ser façanes i podran rebre el tractament corresponent.   

 

  

Sortida de la plaça dels Boleranys cap al passeig marítim  
a través de les dues parcel·les  

 

Entrada a la plaça dels Boleranys des de el passeig marítim 
a través de les dues parcel·les 

6.2 Zona amb aprofitament 

Se proposa distribuir els sòls amb aprofitament del subàmbit nord en tres conjunts edificatoris, que tenen la consideració 

d’unitats d’adjudicació d’aprofitament enteses com la superfície de sòl sobre la què materialitzar els drets resultants dels 

Projectes de reparcel·lació dels polígons 1 i 2 del PERI per a les finques incloses dins de l’àmbit actual.  

Es redistribueix el sostre assignat pel planejament vigent a cada ús (residencial, terciari i hoteler) per tal de fer-lo 

correspondre a cada un dels tres conjunts. S’assigna a cada conjunt una qualificació urbanística adequada, superant la 

qualificació genèrica de “sòl privat” establerta pel PERI. Així mateix, s’ajusta l’ordenació i els paràmetres edificatoris de 

cada zona en funció de l’ús assignat.  

Es realitza un trasllat del sostre edificable del subàmbit sud al subàmbit nord: el sostre edificable de les dues parcel·les del 

passeig del Carme 37 i 38 s’incorpora al sostre residencial d’un dels conjunts en els què se concentra tot l’aprofitament del 

sector. 

Pel que fa als criteris d’ordenació de l’edificació en relació a l’ordenació vigent: 

- Se manté l’esperit del PERI en relació a la fragmentació de volums i al gra de la implantació. 

- Es millora la integració del sector en l’estructura urbana de Vilanova, mitjançant la col·locació estratègica dels 

usos i llur connexió amb la trama urbana.  

- Es proposa una ordenació més permeable i coherent amb les conques visuals dels carrers de l’eixample i del barri 

de Mar. 

- S’incrementen les superfícies d’espais lliures comunitaris dels edificis residencials, en disminuir l’ocupació del sòl. 

- Es garanteixen bones condicions d’assolellament en tots els habitatges i en els espais lliures comunitaris. Es 

milloren les condicions del planejament vigent, on part dels habitatges quedaven perjudicats. 

- Es manté el nombre màxim de plantes (B+11) previst pel planejament vigent, i al mateix temps es redueix l’alçada 

màxima de l’edificació (dels 45,00 m vigents a 42,00 m).  

- S’augmenta l’alçada màxima entre forjats en els edificis d’habitatge i a l’hotel (de 3,15 vigents a 3,30m) millorant 

així les seves condicions d’habitabilitat, però disminuint al mateix temps, com dèiem, l’alçada màxima dels edificis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuïtat de les conques visuals dels carrers 

de l’eixample i del barri de Mar a través de 

l’àmbit de planejament 
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Totes les edificacions incloses en l’àmbit d’aquesta Modificació s’ordenen pel sistema de volumetria específica. La 

normativa d’aquest pla regula les edificacions definint disposicions específiques per a cada conjunt edificatori. Per a cada 

conjunt es defineixen els usos permesos i es determina el sostre màxim que pot acollir  en un gàlib definit gràficament, de 

manera que permeti una major llibertat formal en la seva composició. També es determina el nombre màxim d’habitatges, 

així com els paràmetres propis de regulació de l’edificació.  

 

 

Façana de l’ordenació des del parc de Baixamar, planejament vigent 

 

Façana de l’ordenació des del parc de Baixamar, planejament proposat 

 

 

6.2.1 Reserva d’una parcel·la específica per a l’ús comercial (conjunt G) 

La totalitat del sostre comercial i terciari s’assigna a la parcel·la qualificada de zona comercial, subzona 6c, situada en 

contacte amb la Rambla de la Pau.  

Aquesta gran peça comercial, que configura la façana superior del Parc Central de l’Eixample Mar, completarà l’eix 

comercial de la Rambla de la Pau. Tindrà per tant accés de vianants des d’aquesta Rambla i doble accés rodat: en 

superfície, des del nou vial que prolonga el carrer del Parlament, i subterrani des del pas de la Rambla de Pirelli sota la 

línia de ferrocarril, a través d’una servitud de pas de la parcel·la del conjunt L. 

L’edificació es desenvoluparà en un cos continu d’una alçada màxima de 15,50 m.     

Quadre 7: Paràmetres atribuïts al conjunt G 

 
Sòl 

Sostre 

 Terciari Hoteler Residencial Total

Conjunt G 5.244 m2 15.041 m2 - - 15.041 m2

 

6.2.2 Reserva d’una parcel·la específica per a l’ús hoteler (conjunt L) 

S’assigna una parcel·la específica per a hotel en els sòls qualificats de zona residencial d’ordenació oberta, subzona 5e2,  

en contacte amb la Rambla de Pirelli i separada de la peça comercial del conjunt G por un vial que da continuïtat a la 

carrer Parlament.  

En relació al planejament vigent, que vinculava directament l’ús hoteler amb la Rambla de la Pau, en el nou emplaçament 

proposat queda desvinculat d’aquesta i connectat directament amb la Rambla de Pirelli: a través del pas subterrani 

d’aquesta Rambla sota la via del ferrocarril, s’ofereix un accés rodat directe a l’aparcament subterrani de l’hotel. Aquesta 

parcel·la tindrà una servitud subterrània de pas per permetre l’accés a l’aparcament del conjunt comercial des de la 

Rambla de Pirelli.  

La nova localització ofereix una clara millora en relació al planejament vigent, tant des del punt de vista de l’usuari de la 

instal·lació com de l’equilibri de la trama urbana del municipi.  La Rambla de Pirelli condueix directament el vianant fins la 

platja de Ribes Roges –l’agua és a menys de 600 m- i l’hotel és accessible quasi directament des de la xarxa viària 

primària del municipi, i manté a la vegada la seva  proximitat amb el casc antic de Vilanova i amb l’estació del ferrocarril. 

Per altra part, la nova col·locació de l’hotel reforça l’estructura de les Tres Rambles que el PERI volia accentuar i evita 

concentrar els usos generadors de més activitat únicament sobre l’eix de la Rambla de la Pau. 

L’ordenació del sostre hoteler es proposa en un sòcol de PB+1 i una torre de PB+7, repetint el ritme i amb un volum 

semblant al de les edificacions residencials. 

Quadre 6: Paràmetres atribuïts al conjunt L 

 
Sòl Sostre

Terciari Hoteler Residencial Total

Conjunt L 2.073 m2 - 7.665 m2 - 7.665 m2

 

6.2.3 Reserva de parcel·les específiques per a l’ús residencial (conjunt K) 

En l’espai situat entre la Rambla de Pirelli i l’eix del carrer de Josep Coroleu - Rambla de Lluís Companys, qualificat de 

zona residencial d’ordenació oberta, subzona 5e1,  es col·loca l’edificació residencial. La seva edificabilitat és la suma del 

sostre residencial establert pel planejament vigent i el sostre traslladat des de les dues parcel·les del subàmbit sud 

(passeig del Carme). S’ordena en blocs de PB+4 i torres d’entre PB+8 i PB+11, desenvolupant un ritme volumètric comú 

amb l’hotel. Les edificacions, que disposen en U, conformen un seguit de zones comunitàries obertes cap al sud i 

asseguren bones condicions d’assolellament en tots els habitatges, fet que suposa una millora substancial en relació a les 

del planejament vigent.  
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Imatges de l’assolellament de l’ordenació proposada el dia 21 de gener a les 12:00  

 

Imatge de l’assolellament de l’ordenació Proposta el dia 21 de gener de les 12:00 

 

La col·locació nord-sud de l’edificació i, evidentment, la prolongació del carrer de Joan Maragall i del Parlament, milloren la 

connexió tant visual com de vianants entre els carrers de la Boia i de l’Any dels Negats al mateix temps que, a escala més 

gran, reforcen la unió de Vilanova amb el barrio de Mar, un dels objectius que el PERI assenyalava com a principals.  

Quadre 8: Paràmetres atribuïts al conjunt K 

 
Sòl Sostre Nombre 

d’habitatges  Terciari Hoteler Residencial Total

Conjunt K 10.357 m2 - - 32.544 m2 32.544 m2 336 

 

 

 

7. QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

Les qualificacions zonals previstes a la present Modificació són les següents: 

a) Sistemes 

-Sistema viari (clau A) 

-Sistema d’espais lliures (clau F) 

b) Zones: 

- Zona residencial d’ordenació oberta, subzona 5e1. 

- Zona residencial d’ordenació oberta, subzona 5e2. 

- Zona comercial, subzona 6c. 

A continuació es detallen les dades relatives a les superfícies de sòl i sostre proposades: 

Quadre 9: Modificació del PGOU, sòl 

 Qualificació Clau Superfície 

Subàmbit nord  

v1 Viari A 262 m2 

v2 Viari A 388 m2 

   650m2

Subàmbit sud  

 Espais lliures F 312 m2 

Total sistemes 962 m2

Subàmbit nord   

G  Zona comercial 6c 5.244 m2 

K  Zona residencial d’ordenació oberta 5e1 10.357 m2 

L Zona residencial d’ordenació oberta 5e2 2.073 m2 

17.674 m2 

Subàmbit sud 0

Total zones 17.674 m2

Total àmbit MPERI 18.636 m2
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Quadre 10: Modificació del PGOU, sostre (subàmbit nord) 

  Sostre  

Conjunt Clau Terciari Hoteler Residencial TOTAL 
Nombre
d’habitatges 

G  6c 15.041 m2 -  - 15.041 m2 - 

K  5e1 - - 32.544 m2 32.544 m2 336 hab. 

L 5e2 - 7.665 m2 - 7.665 m2 - 

Total àmbit MPERI 15.041 m2 17.674 m2 32.544 m2  54.272 m2 336 hab.

 

 

8. SERVITUDS  

8.1 Ferroviàries 

Les limitacions legals imposades en matèria de servituds ferroviàries són les següents: 

1)  D’acord amb els articles 14 i 15 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari (LSF) i els articles 27 i 

34 del Reglament del Sector Ferroviari, aprovat pel RD 2387/2004, de 30 de desembre (RSF), en els sòls urbans 

consolidats les distàncies establertes per a la protecció de la infraestructura ferroviària serà de 5 metros per a la zona de 

domini públic i de 8 metres per a la zona de protecció, comptats en ambdós casos des de l’aresta exterior de la plataforma. 

Igualment, la línia límit d’edificació es situa –sempre que ho permeti el planejament urbanístic- a 20 m de l’aresta 

esmentada. Això no obstant, el reglament estableix la possibilitat de reduir aquesta distància per part del Ministeri de 

Foment, sempre i quan això suposi una millora de l’ordenació urbanística i no perjudiqui la seguretat, la regularitat, la 

conservació i el lliure trànsit del ferrocarril (referit sempre a sòl urbà). 

2) El Pla General d’ordenació de Vilanova i la Geltrú estableix en el seu article 85.3 el següent: 

Sense perjudici de previst per aquest Pla d’Ordenació, l’edificació en les zones de sòl urbà es separarà, com a 

mínim, vint metres (20 m) del carril exterior de la via fèrria més pròxima o aquella altra distància superior que 

vingui grafiada en els plànols. Malgrat això, no regirà aquesta limitació d’inedificabilitat quan entre els solars i 

la via del tren s’interposi un vial: en estos casos l’edificació seguirà l’alineació existent front a aquest vial, 

malgrat es situï dintre de l’esmentada franja de vint metres.  

Així mateix, els plànols normatius 4F i 5F de la sèrie C del PGOU estableixen en l’àmbit objecte del present document una 

alineació situada a 12 m del carril exterior del ferrocarril. 

Les distàncies esmentades s’han representat gràficament en el plànol o.5 Servituds ferroviàries. 

Amb aquesta posició de la línia d’edificació a 12 m del carril, que garanteix en tot cas el compliment dels 8 m de servitud, el 

PGOU estableix una ordenació de secció simètrica a ambdós costats de la via, amb carrer a banda i banda, ampla vorera  

arbrada i edificació per alineació de vial o volumetria específica alineada a vial.  

Amb l’aprovació definitiva del PGOU -sense emissió d’informe desfavorable del Ministeri-, el PGOU va passar a ser la 

referència reguladora de les limitacions mínimes sense que això impliqués contravenir el Reglament del Sector Ferroviari 

sinó, ans al contrari, la seva aplicació. 

Tant el PERI Pirelli-Mar com la present proposta de Modificació puntual del PGOU s’ajusten a les prescripcions que en 

aquest sentit fa el planejament general, de concreció expressada, como s’ha dit, en els plànols de la sèrie C. Per tant, 

s’ajusten igualment a les prescripcions de la legislació específica del Sector Ferroviari i al Reglament que la desenvolupa.     

No obstant, en situar-se l’àmbit en zona d’influència del ferrocarril (segons es determina en els articles 16.1 LSF  i del 28 al 

33 del RSF), abans d’iniciar les obres d’edificació caldrà obtenir-se la preceptiva autorització mitjançant petició formal 

dirigida a ADIF, Dirección de Operaciones e Ingeniería de la xarxa Convencional, Subdirección de Operaciones Noraquest, 

c. Ocata s/n, 1ª planta – 08003 Barcelona. 

 

8.2 Aeronàutiques  

D’acord amb el Decret 584/1972 de servituds aeronàutiques, modificat pel Real Decret 297/2013, l’edificació i altres 

elements no podran superar les cotes absolutes recollides en el plànol de servituds aeronàutiques publicat per la Direcció 

General d’Aviació Civil (veure plànol o.6). Tal i com s’estableix normativament, les edificacions de tot l’àmbit no podran 

superar els 65 m d’alçada. Tenint en compte que la cota de referència més alta no supera els 8,50 m i que l’alçada màxima 

establerta per l’edificació és de 42 m, no és previsible que hi pugui arribar a haver elements que superin la cota 50,5 m, 

molt per sota de la cota 65. 

S’estableix no obstant la necessitat d’obtenir la resolució favorable prèvia de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea per a 

l’execució de qualsevol construcció o instal·lació, així com els mitjans necessaris per a la seva construcció.  

Es prohibeixen també en normativa les emissions de fum i pols, les instal·lacions que puguin ser refugis d’aus, els reflexes 

de llum solar i les fonts de llum artificial que puguin constituir un risc per a les operacions aeronàutiques, així com també 

les emissions de radiacions electromagnètiques que puguin pertorbar el funcionament de les instal·lacions radioelèctriques 

aeronàutiques. 

 

9. GESTIÓ URBANÍSTICA 

La present Modificació puntual del PGOU s’ha redactat tenint en compte els instruments de gestió urbanística tramitats per 

al desenvolupament del sector: el Projecte de reparcel·lació del polígon 1, aprovat definitivament el 19 de maig de 2003, el 

Projecte de reparcel·lació del polígon 2, aprovat definitivament el 17 de setembre de 2018, i el Projecte d’urbanització, 

aprovat definitivament el 22 d’abril de 2003. La urbanització de la totalitat del PERI Pirelli-Mar ha sigut completament 
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executada. La recepció de les diferents fases d’urbanització per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va dur-se a 

terme durant els anys 2007 a 2009, i va culminar el dia 13 de novembre de 2009 amb la recepció de l’última fase. 

Els sòls privats inclosos en l’àmbit de planejament provenen de finques que ja han participat del procés de justa distribució 

d’equilibris i càrregues i han materialitzat, en el marc reparcel·latori, les cessions de sòls afectats de sistemes públics. 

Aquestes, com ja s’ha dit, han sigut urbanitzades en conformitat amb el PERI i com el seu projecte d’urbanització, amb 

recepció municipal de l’obra urbanitzadora i destinació a ús públic corresponent. Per tant, i d’acord amb l’article 41 del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme, aquests sòls ja tenen la condició de solar.  

Sense augmentar el sostre ni l’aprofitament total determinat pels projectes de reparcel·lació que desenvolupen el 

planejament vigent, en relació a aquest el present document implica un reajustament dels límits de les finques i un trasllat 

de sostre entre elles, així com la cessió gratuïta a l’administració actuant de la nova superfície qualificada de viari. Amb 

aquest objectiu es delimita un polígon d’actuació urbanística, d’àmbit equivalent al de la Modificació puntual del PGOU, que 

realitzarà aquests ajustos mitjançant el corresponent Projecte de reparcel·lació.    

L’aprofitament al que té dret l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, corresponent a la propietat de 35 m2 a la finca de passeig 

del Carme 38, serà compensat econòmicament per part de SPV REOCO 1, SLU i es farà efectiu amb l’atorgament de la 

primera llicència d’edificació en desenvolupament del present document.   

Càrregues 

El Projecte de reparcel·lació que executi la present Modificació establirà l’equidistribució de beneficis i càrregues. 

En el marc de la present Modificació del PGOU es generaran les següents càrregues urbanístiques, que seran objecte d’un 

nou projecte d’urbanització: 

- En el subàmbit nord, trasllat dels serveis situats a les àrees de vial executat que passen a ser sòl privat i 

urbanització dels nous vials. 

- En el subàmbit sud, urbanització de l’espai lliure de connexió entre la plaça dels Boleranys i el passeig del Carme. 

El Projecte d’urbanització es presentarà per a la seva tramitació en un termini màxim de dos anys des de la publicació de 

l’aprovació definitiva de la present Modificació puntual del PGOU. Les obres podran executar-se simultàniament amb les 

d’edificació, i llur finalització serà condició prèvia per l’obtenció de la primera llicència de primera ocupació en l’àmbit de 

planejament. 

  

10. JUSTIFICACIÓ DE L’OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ DEL PGOU EN RELACIÓ ALS 
INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS CONCURRENTS 

En tot allò exposat en apartats anteriors convergeixen interessos públics i privats: 

- Reforç de l’estructura de les Tres Rambles. 

Mitjançant la nova distribució dels usos dins de l’àmbit, més equilibrada i estratègica, es consolida l’estructura urbana que 

el PERI pretenia accentuar: l’estructura de les Tres Rambles. En lloc de concentrar tots els usos generadors de major 

tensió urbana a la Rambla de la Pau, carrer que actualment ja rep una considerable càrrega d’activitat, els usos s’han 

redistribuït d’acord amb la naturalesa dels tres eixos existents i amb l’objectiu de potenciar diferentment cada un d’ells:   

- l’ús hoteler es vincula a la Rambla de Pirelli, en un punt des del què el vianant camina fins la platja de Ribes Roges, i 

que al mateix temps és accessible quasi directament des de la xarxa viària primària del municipi.     

- l’habitatge es vincula tant a la Rambla de Lluís Companys com a la Rambla de Pirelli, continuació de la Rambla de 

Samà, eix de marcat caràcter residencial. 

- l’ús comercial es manté vinculat a la Rambla de la Pau, eix principal de la ciutat i que connecta el nucli primitiu de 

Vilanova amb el mar, i també, indirectament, amb la Rambla de Pirelli. Tot i que l’activitat comercial és protagonista en 

tot el llarg de la Rambla de la Pau, en el tram inferior a la via del ferrocarril la intensitat és menor. El sostre comercial 

que es proposa afegir ajudarà a prolongar l’activitat de la Rambla fins al passeig marítim, sense col·lapsar-la però amb 

la gran concentració d’usos que proposava el PERI en aquest punt. 

- Augment de la superfície qualificada de sòl públic.  

El canvi de qualificació de les dues parcel·les del passeig del Carme, de zona de conservació – sector marina (clau 3b) a 

sistema d’espais lliures (clau F) comporta un augment del sòl públic del municipi, amb una peça de superfície petita però 

de gran valor pel seu emplaçament.  

L’obtenció d’aquest nou sòl públic en el passeig del Carme se realitza mitjançant el trasllat del seu aprofitament cap al sòl 

privat del subàmbit nord, fet que no implica cap cost per a l’Administració. Es manté l’edificabilitat total del sector i, en ser 

el valor del sòl en el passeig del Carme considerablement major que el del sector nord del PERI, existeix una petita 

disminució del valor de l’aprofitament privat. Les següents mostres de mercat, obtingudes l’any 2017, revelen aquestes 

diferències de valor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 

** 
 
 

 
* passeig del Carme   
** dins de l’àmbit del PERI Pirelli-Mar 
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QUADRES RESUM DE DADES 

 

ZONIFICACIÓ VIGENT  

 Qualificació Clau Superfície 

Subàmbit nord viari A 650 m2 

Total sistemes subàmbit nord  650 m2 

G2  sòl privat  7.705 m2 

G1  sòl privat  1.745 m2 

K1 sòl privat  2.849 m2 

L sòl privat  5.375 m2 

Total zones subàmbit nord  17.674 m2 

Total subàmbit nord  18.324 m2 

Subàmbit sud Total sistemes subàmbit sud  0 

zona de conservació – sector Marina 3b 312 m2 

 Total zones subàmbit sud  312 m2 

 Total subàmbit sud  312 m2 

Total àmbit MPERI (PERI Pirelli-Mar en l’àmbit actual)  18.636 m2 

 

 

RESUM ZONIFICACIÓ VIGENT  

 Qualificació Superfície 

 Total sistemes  650 m2 

 Total zones 17.986 m2 

Total àmbit Modificiación del PGOU 18.636 m2 

 

 

ZONIFICACIÓ PROPOSTA (Modificació del PGOU) 

 Qualificació Clau Superfície 

Subàmbit nord viari A 650 m2 

Total sistemes subàmbit nord  650 m2 

G Zona comercial 6c 5.244 m2 

K sòl privat 5e1 10.357 m2 

L sòl privat 5e2 2.073 m2 

Total zones subàmbit nord  17.674 m2 

Total subàmbit nord  18.324 m2 

Subàmbit sud Espais lliures F 312 m2 

Total sistemes subàmbit sud  312 m2 

 Total zones subàmbit sud  0 

 Total subàmbit sud  312 m2 

Total àmbit MPERI   18.636 m2 

 

 

RESUM ZONIFICACIÓ PROPOSADA (Modificació del PGOU) 

 Qualificació Superfície 

 Total sistemes 962 m2 

 Total zones 17.674 m2 

Total àmbit Modificació del PGOU 18.636 m2 
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DISTRIBUCIÓ D’APROFITAMENTS VIGENT  

 

 Sostre  

 Hoteler Terciari Residencial Total Nombre
d’habitatges 

Subàmbit nord      

Edifici      

G2 7.665 m2 7.374 m2 6.366 m2 21.405 m2  88 hab. 

G1 0 2.747 m2 0 2.747 m2 0 

K1 0 1.668 m2 8.497 m2 10.165 m2 87 hab. 

L 0 3.252 m2 16.703 m2 19.955 m2 153 hab. 

Total subàmbit nord 7.665 m² 15.041 m² 31.566 m² 54.272 m² 328 hab. 

Subàmbit sud   978 m²  978 m² 8 hab. 

Total àmbit MPGOU  7.665 m² 15.041 m² 32.544 m² 55.250 m² 336 hab. 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ D’APROFITAMENTS PROPOSADA (Modificació del PGOU) 

 

 Sostre  

 Hoteler Terciari Residencial Total Nombre
d’habitatges 

Subàmbit nord      

Edifici      

G 0 15.041 m2 0 21.405 m2  0 

K 0 0 32.544 m² 32.544 m² 336 hab. 

L 7.665 m² 0 0 7.665 m² 0 

Total subàmbit nord 7.665 m² 15.041 m² 32.544 m² 55.250 m² 336 hab. 

Subàmbit sud 0 0 0 0 0 

Total àmbit MPGOU 7.665 m² 15.041 m² 32.544 m² 55.250 m² 336 hab. 
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