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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 41/2019/eURB

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,

 
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta 
corresponent, el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 1 de març de 2021, va adoptar 
l'acord següent: 

5. Urbanisme i Planejament.
Número: 41/2019/eURB.
 

APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA 
REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ
 

Relació de fets

I.- En data 14 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va adoptar 
entre d’altres el següent acord:

“PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic per a la regulació dels 
Habitatges d’Ús Turístic al municipi de Vilanova i la Geltrú, incorporat a l’expedient. 

SEGON.- Suspendre l’atorgament de les llicències urbanístiques, d’activitats i altres 
títols administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic (HUT’s), objecte del present pla 
especial que se sotmet a aprovació.

A aquest efecte, el document de Pla especial que s’aprova inicialment incorpora el 
plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió de llicències urbanístiques, d’activitats i 
altres títols administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic (HUT’s) -plànol normatiu 
núm. N5 ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRAMITACIONS-, a l’escala 
adequada i amb el detall i claredat suficients, en compliment de l’art. 73.3 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, i art. 102 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 
305/2006, de 18 de juliol). El plànol restarà a disposició del públic en les oficines i web 
municipals al llarg del termini de suspensió.

De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i en haver-se acordat 
prèviament la suspensió potestativa prevista en l’apartat 1 de l’article 73 TRLUC, la  
durada màxima de la suspensió serà de dos anys per acumulació d’aquesta suspensió 
potestativa amb el supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Els seus 
efectes s’extingiran en els supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar 
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cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC i 
103.5 RLUC).

La suspensió de l’atorgament de les referides llicències i altres títols administratius 
habilitants abasta també la d’aquells altres títols administratius habilitants que vinguin 
referits a l’execució d’obres i/o instal·lacions per al desenvolupament de l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic (HUT). No obstant, queden excloses d’aquesta suspensió les 
transmissions i canvis de titularitat de llicències urbanístiques, d’activitats i altres títols 
administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic preexistents, excepte quan aquests 
tràmits comportin aparellada la seva ampliació o modificació substancial per a l’exercici 
de la referida activitat d’habitatge d’ús turístic. 

TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal i en la pàgina web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i 96, 85 i Disposició 
Addicional Desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar informe, si escau, als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre 
en el termini establert legalment. 

D’acord amb els serveis tècnics d’Urbanisme, es proposa que en el període 
d’informació pública es sol·licitin els següents informes: 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya.
- Direcció General de Turisme - Consell Comarcal del Garraf.

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona). 

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 del Penedès, en el marc de les seves competències.”

II.- Que segons consta a l’expedient administratiu corresponent, a l'efecte del tràmit 
d’informació pública, es van efectuar les següents publicacions:

- Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 23 de juliol de 2020.
- Al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació, del dia 16/08/2020 al dia 

07/09/2020 i del 07/09/2020 al 07/10/2020, ambdós inclosos.
- Al Diari La Fura, del 31 de juliol al 6 d’agost de 2020.
- Al web municipal d’aquest Ajuntament, d’acord amb l’article 23 del Reglament de la 

Llei d’urbanisme.

En el decurs del dit termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, tal i com 
queda acreditat a l’expedient.
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III.- Així mateix, dins l’esmentat termini d’informació pública es van sol·licitar informes a 
les administracions públiques corresponents, amb el següent resultat:

- Agència de l’Habitatge de Catalunya: No ha emès cap informe. En conseqüència, 
havent transcorregut en excés el termini d’un mes per emetre l’informe previst a 
l’article 85.5 TRLUC, es poden prosseguir les actuacions, d’acord amb l’article 80.3 i 4 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

- Direcció General de Turisme: En data 31 de juliol emet informe favorable perquè, en 
termes generals, convergeix amb els principis establerts en el Pla Estratègic de 
Turisme de Catalunya 2018-2022, el qual fixa les accions necessàries per aconseguir 
un model de creixement del sector turístic que harmonitzi els interessos dels turistes, 
la població local, els inversors/empresaris i el medi ambient. 

- Consell Comarcal del Garraf: En data 28 de juliol de 2020 informa que no té cap 
competència atribuïda o delegada relacionada amb l’objecte del Pla Especial 
Urbanístic, ni cap propietat o instal·lació que es pugui veure afectada per la tramitació 
del mateix. 

IV.- Vist l’informe tècnic elaborat pe l’Arquitecta municipal redactora del document, el 
qual presenta el següent contingut literal:

“INFORME TÈCNIC URBANÍSTIC PEL TRÀMIT D’APROVACIÓ PROVISIONAL

1.  Antecedents
En sessió ordinària de data 14 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va acordar aprovar inicialment el document de PLA 
ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS 
TURÍSTIC AL MUNICIPI (en acrònim PEU_HUTs) de Vilanova i la Geltrú.

Aquest acord també va incloure la suspensió de l’atorgament de les llicències 
urbanístiques, d’activitats i altres títols administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic 
(en acrònim HUTs), objecte del present pla especial sotmès a aprovació inicial.

El PEU_HUTs incorporava el plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió de llicències 
urbanístiques, d’activitats i altres títols administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic 
(HUTs) (plànol normatiu núm. N5. ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES i 
TRAMITACIONS), en compliment de l’art. 73.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
art. 102 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).

Simultàniament al tràmit d’informació pública es van sol·licitar informes als següents 
organismes afectats:
—  Agència de l’Habitatge de Catalunya.
— Direcció General de Turisme. 
— Consell Comarcal del Garraf.
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2. MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS INTRODUÏDES EN RELACIÓ AMB EL 
DOCUMENT APROVAT INICIALMENT

Des de l’aprovació inicial del present document s’han introduït les següents 
modificacions:

• Incloure als quadres de la MEMÒRIA, els habitatges potencials definits pel 
planejament urbanístic vigent, en sòl urbà, en els solars buits o en fase de 
construcció; i per tant no inclosos en el TXED.

La inclusió de nous habitatges en cap cas modifica el percentatge global assignat 
a cada àrea, subàrea i/o illa cadastral, però sí pot representar una variació en el 
nombre màxim d’HUTs assignat; ja sigui per sobre o per sota.

• Subdividir a nivell pràctic l’illa cadastral única del sector PERI PIRELLI-MAR en 
illes que es corresponen físicament amb el traçat de quadrícula.

Assimilar el sistema de comptatge al de la resta de l’àmbit del pla especial.

• Actualització del llistat d’HUTs existents segons darrera consulta realitzada a 
principis de gener del 2021 a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

L’actualització contempla les altes i baixes produïdes des de la redacció del 
document per al tràmit de a seva aprovació inicial, així com expedients en tràmit.

• L’apartat 0. ANTECEDENTS de la Memòria, se subdivideix en 4 subapartats.

Els tres primers subapartats són nous. El primer justifica les modificacions 
introduïdes; el segon la tramitació realitzada del pla especial urbanístic; el tercer 
justifica l’actualització de les dades, i el quart és l’antic apartat 0. ANTECEDENTS.

Del resultat d’aquestes modificacions s’actualitzen els quadres de la MEMÒRIA i els 
comentaris i conclusions realitzats en el redactat, així com els plànols normatius i 
informatius afectats.

S’afegeix un ANNEX nou (ANNEX 05. BASE DE DADES AMB EL NOMBRE 
D’HABITATGES i HUTs EXISTENTS al municipi de Vilanova i la Geltrú.

Els canvis introduïts al document no tenen naturalesa de canvis substancials en els 
temes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

3.  Objecte de l’informe
L’objecte d’aquest informe tècnic és el document titulat Pla Especial Urbanístic per a la 
regulació dels habitatges d’ús turístic al municipi de Vilanova i la Geltrú (en acrònim 
PEU_HUTs); en el marc del seu tràmit d’aprovació provisional.

4.  Promotor i Redactor del document

Promotor: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Redactor: Carlota Cristóbal Fröhlich, arquitecta municipal
                      –Servei d’Urbanisme. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú–
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5.  Documentació aportada

El contingut del document presentat és el següent:

DOCUMENT I.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA i JUSTIFICATIVA
DOCUMENT II. AVALUACIÓ ECONÒMICA i INFORME DE SOSTENIBILITAT 

ECONÒMICA
DOCUMENT III. NORMES URBANÍSTIQUES 

DOCUMENT IV. PLÀNOLS

El contingut dels annexos és el següent:

ANNEX 1. MOCIÓ PER REGULAR ELS HUTs
ANNEX 2. ACORD DE SUSPENSIÓ DE LLICENCIES i TRÀMITS
ANNEX 3. LLISTAT D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS i D’HABITATGES D’ÚS 

TURÍSTIC
ANNEX 4. EXPERIÈNCIES DE REGULACIÓ DELS HUTs EN ALTRES 

CIUTATS
ANNEX 5. ANNEX 05. BASE DE DADES AMB EL NOMBRE D’HABITATGES i 

HUTs EXISTENTS

El document presentat a tràmit conté la documentació suficient i necessària en relació 
amb els seus objectius i en compliment de les determinacions del planejament i de la 
legislació urbanística vigent per a casos de plans especials urbanístics.

El document presentat per a l’aprovació provisional detalla al nou subapartat 01. 
Modificacions en relació amb el document aprovat inicialment, la justificació de les 
modificacions introduïdes. I al subapartat 03. Resultat dels informes i suggeriments o 
al·legacions rebuts durant el període d’exposició pública.

6.  Descripció de l’àmbit
L’àmbit del present PEU és discontinu, i comprèn els sòls classificats pel planejament 
urbanístic vigent com a Sòl Urbà sent l’ús principal el residencial; tant des de la 
perspectiva de la qualificació urbanística (zones) com de la realitat física 
(preexistències).

S’exclou expressament de l’àmbit les zones de sòl urbà on l’ús principal és diferent del 
residencial (industrial, terciari i serveis, ...), i també, els sòls urbanitzable i el no 
urbanitzable.

Per tractar-se d’un àmbit associat al parc d’habitatges, elements puntuals i dispersos per 
la trama de sòl urbà, la qualificació urbanística és diversa.
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7. Suggeriments incorporats en l’informe tècnic urbanístic realitzat per a 
l’aprovació inicial del pla especial

Es mantenen els següents suggeriments de caràcter no fonamental per a la bona 
pràctica i gestió durant el període de vigència del pla especial urbanístic, incorporats en 
l’informe tècnic urbanístic realitzat per a l’aprovació inicial del document objecte del 
present informe:

Fer un seguiment específic de les queixes veïnals en relació amb els HUTs existents.

Implementar en l’aplicatiu informàtic que gestioni el pla (control de l’activitat) el nombre 
de llits màxims que pot oferir cada HUT i els que s’ocupen realment. Aquesta informació 
permetria a l’Ajuntament disposar d’una bona base de dades per futures actualitzacions 
i/o millores del pla. Així com d’una eina que permeti detectar la sobreocupació dels 
HUTs.

Caldria fer un estudi més exhaustiu d’aquelles àrees on es preveu incentivar el turisme 
familiar i no hi ha pràcticament oferta d’HUTs, com per exemple a la Sínia de les 
Vaques.

8. Al·legacions presentades durant el període d’exposició pública i proposta de 
resolució

Al llarg del període d’exposició pública NO s’han rebut al·legacions i/o suggeriments.

9.  Informes dels organismes consultats
La Memòria del document de Pla Especial incorpora en l’apartat 03. Resultat dels 
informes i suggeriments o al·legacions rebuts el compliment de les prescripcions dels 
informes rebuts, que són els següents:
— Agència de l’Habitatge de Catalunya.

No ha emès cap informe.

— Direcció General de Turisme.
Emet informe favorable sense establir cap prescripció, perquè el Pla Especial, en 
termes generals, convergeix amb els principis establerts en el Pla Estratègic de 
Turisme de Catalunya 2018-2022, el qual fixa les accions necessàries per 
aconseguir un model de creixement del sector turístic que harmonitzi els 
interessos dels turistes, la població local, els inversors/empresaris i el medi 
ambient.

— Consell Comarcal del Garraf.
Emet informe en què comunica que el Consell Comarcal no té cap competència 
atribuïda o delegada relacionada amb l’objecte del Pla Especial Urbanístic, ni cap 
propietat o instal·lació que es pugui veure afectada per la tramitació del mateix.

10.  Conclusions
D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, la tècnica 
sotasignada informa que el Ple de l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació provisional del 
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Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic al municipi de 
Vilanova i la Geltrú, promogut pel propi Ajuntament.

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

1.- El Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú regula els usos permesos en els 
diferents sectors o zones en què es classifica el sòl del municipi (article 30.1 PGO).

D’acord amb l’apartat 2n de l’article 31 PGO, els plans parcials o especials que 
desenvolupin el present Pla General detallaran l’abast de cadascun dels usos permesos 
en cada sector, podent-se fer més estrictes les previsions a complir per la seva 
localització, raonant els criteris en què es recolza la decisió. 

Així mateix, la concreció dels paràmetres reguladors per cada ús o activitat i la seva 
aplicació en cada zona podrà ser duta a terme mitjançant un pla especial d’usos (article 
40 PGO).

2.- De conformitat amb l’article 67.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant, TRLUC), els plans especials 
urbanístics de desenvolupament previstos expressament en el planejament urbanístic 
general han d’ajustar llurs determinacions a les del pla que desenvolupen.

D’acord amb l’article 69.1 TRLUC, els plans especials urbanístics contenen les 
determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic corresponent o, a 
manca d’aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i 
desenvolupades en els estudis, plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin.

Per la seva banda, l’article 92.2.a) del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per 
Decret 305/2006, de 18 de juliol; en endavant, RLU), faculta a la redacció de plans 
especials en ordre a establir les limitacions d’usos necessàries per ordenar la incidència i 
els efectes urbanístics, ambientals i sobre el patrimoni urbà que les activitats produeixen 
sobre el territori, sense alteració dels principals usos establerts pel planejament general. 
I l’article 93.6 d’aquest mateix Reglament estableix que quan els plans especials tenen 
per objecte la regulació d’usos, de forma genèrica o singularitzada, els correspon establir 
la determinació dels usos prohibits així com, si s’escau, les mesures a adoptar per a la 
seva eradicació.

Així mateix, l’article 94.1 del referit RLU determina que els plans especials urbanístics 
estan integrats per la documentació escrita i gràfica adequada a llur naturalesa i finalitat. 
En qualsevol cas, hauran de contenir una memòria descriptiva i justificativa de la 
necessitat o conveniència del pla i de l’ordenació que aquest preveu i els plànols 
d’informació i d’ordenació que corresponguin.

3.- La seva tramitació s’ha de subjectar a l’article 85 TRLUC, i l’òrgan municipal 
competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial d’aquest Pla Especial és la Junta 
de Govern Local, segons acord de delegació adoptat per Decret d’Alcaldia de data 25 de 
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juny de 2019 (BOP de 03-07-2019), de l’atribució que ostenta l’Alcaldia de conformitat 
amb l’article 21.1 j) de la Llei de bases de règim local. 

L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional de dit Pla 
és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de 
règim local.

L’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès, d’acord amb l’art. 80 c) TRLUC.
 

  

ACORD

PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla Especial urbanístic per a la regulació dels 
Habitatges d’Ús Turístic al municipi de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’informe emès 
per l’Arquitecta municipal, segons consta incorporat a l’expedient. 

SEGON. Trametre el present acord, juntament amb l’expedient administratiu complet, 
degudament diligenciat, així com el document tècnic de planejament, a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme del Penedès, per a la seva aprovació definitiva.

TERCER. Donar a aquest acord la publicitat que sigui preceptiva.

QUART. Peu de recursos.
Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, en trobar-se 
pendent de la seva aprovació definitiva, no procedeix interposar cap recurs, sens 
perjudici de la possibilitat d’interposar posteriorment els recursos corresponents contra 
l’acord d’aprovació definitiva que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès, en el marc de les seves competències.

 
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

I perquè consti expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del 
ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de 
l'alcaldessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú.
 

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

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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