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DD 01.  CONTINGUT DE L’ENCÀRREC 
 

Abast de la intervenció: 
 

Estudi de Detall pel desenvolupament residencial i comercial a la UA-2, Vilanova i la Geltrú. 

 

Abast de la documentació: 
 

Relació del contingut general de la documentació presentada: 
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
       . Antecedents i iniciativa 
       . Objecte i contingut del document 
       . Àmbit de l’Estudi de Detall i àmbit de l’actuació 
       . Planejament vigent 
       . Descripció de l’estat actual 
       . Descripció de l’aplicació de les condicions d’edificació vigents 
       . Estructura de la propietat 
 
MJ. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
     . Justificació legal del procediment i contingut del Pla de Millora 
     . Estudi de la Mobilitat generada 
     . Justificació del compliment de l’article 169bis en quan a la cessió mínima 
     . Delimitació de l’àmbit objecte del document 
     . Objectiu del Pla que es proposta 
     . Criteris generals d’ordenació 
     . Regulació de les condicions d’edificació 
 
NO. NORMATIVA  
 
DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
     . Plànols d’informació 
     . Plànols d’ordenació 
     . Plànols normatius 
 
AN. ANNEXES 

     . Certificat urbanístic  
     . Autorització titular terrenys 
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DD 02.  IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE. DADES COMPLEMENTÀRIES 

Projecte: 

Títol del projecte: ESTUDI DE DETALL U.A.2 

Emplaçament: CARRER ANSELM CLAVÉ N.63, VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Promotor/s: 

Propietat: IINMOBILIARIA LOCAMO S.A. CIF A-08514259 

Empresa 

representant de la 

propietat: 

 

 

MERCADONA S.A. 

 

 

CIF 

 

 

A46103834 

Representat per: Eduardo Zamorano Telèfon 638 099 404 

Correu electrònic: ezamoran@mercadona.es   

Adreça: Crta. Castellar núm. 220 

Municipi: Terrassa Codi Postal 08226 

 

 Projectista/es: 

Empresa: BBAENA  CASAMOR  ARQUITECTES  BCQ, S.L.P.  NIF B-63060644 

Representat per: 

Arquitecte: DAVID BAENA ASENCIO NIF 36.971.101-G 

Col·legiat: 19633-9 Correu electrònic mail@bcq.es Telèfon 93 237 27 21 

Arquitecte: TONI CASAMOR MALDONADO NIF 46.224.394-Y 

Col·legiat: 15872-0 Correu electrònic mail@bcq.es Telèfon 93 237 27 21 

Adreça: c/ Vallirana núm. 30   3r 1ª. 

Municipi: Barcelona Codi Postal 08006 
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MD 01. ANTECEDENTS I INICIATIVA 
 

L’àmbit del present treball, la UA-2 delimitat pel PGO Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 

ha despertat l’interès de la iniciativa privada de cara al seu desenvolupament urbanístic. 

 

En l’actualitat la finca es propietat de INMOBILIARIA LOCAMO S.A. Aquesta empresa no 

desenvoluparà la unitat d’actuació ja que està en procés de venda dels terrenys. Així doncs, la 

INMOBILIARIA LOCAMO S.A. autoritza a  MERCADONA S.A. perquè promogui davant l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú, l’Estudi de Detall pel desenvolupament residencial i comercial a la UA-2, i a 

aquest efecte tramiti tota la documentació urbanística necessària per la seva aprovació definitiva. 

 

Concretament les empreses MERCADONA, S.A. i CONSTRUBEKER S.L. s’han mostrat interessades 

per portar a terme el desenvolupament residencial i comercial de la Unitat d’Actuació UA-2.   

 

Fruit d’aquest interès, MERCADONA ha iniciat el procés per l’adquisició de la propietat i 

CONSTRUBEKER es presenta com empresa interessada en portar a terme la construcció tant del 

local comercial com dels nous habitatges, així com el local de cessió a l’Ajuntament. 
 

 

MD 02. OBJECTE I CONTINGUT DEL DOCUMENT 
 

L’objecte del present document és la redacció de l’Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació UA.2 per 

ordenació en volumetria específica.  

 

L’Estudi de Detall s’estructura amb els següents documents: 
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MJ. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

NO. NORMATIVA  

DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

AN. ANNEXES 

MD 03. ÀMBIT DE L’ESTUDI DE DETALL I ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 
 

La finca objecte del present Estudi de Detall es situa en un àmbit delimitat pel PGO com a UA2: Part 

de l’illa Clavé/Estany/Gaudí/Coroleu.  
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La unitat d’actuació UA.2 conforma, a Vilanova i la Geltrú un espai urbà situat a les cruïlles dels 

carrers Josep Anselm Clavé i el carrer de l’Estany. Aquests dos, junt amb el carrer Josep Coroleu i el 

carrer de l’Arquitecte Gaudí (junt a la via fèrria), conformen una illa de forma rectangular bastant 

representativa del teixit urbà tipus Eixample a Vilanova, situat entre la via del ferrocarril i l’avinguda de 

Cubelles, antiga carretera de Sant Pere a Cubelles.  

 

La Unitat d’Actuació és també rectangular, i se situa a la cantonada nord-est ocupant una superfície 

corresponent aproximadament a la meitat de l’illa. En l’actualitat, el recinte es troba ocupat per una 

instal·lació de caràcter industrial. Cal destacar, que l’illa adjacent directament al nord-oest, i que 

actualment està ocupada parcialment per diversos edificis de caire industrial, és també una unitat 

d’actuació (UA.1) pendent de desenvolupament urbanístic.  
 

 

MD 04. PLANEJAMENT VIGENT 
 

Pla General d’Ordenació aprovat el 29 de juny de 2001 i publicat el 2 d’Agost de 2001, i l’aprovació 

definitiva per part de la CUBT del document de modificació puntual de les Normes Urbanístiques i 

correcció de errades de 16 de març de 2005, publicat al DOGC de 27 de Juliol de 2005. 

 

La finca objecte del present Estudi de Detall es situa en un àmbit delimitat pel PGO com a UA2: Part 

de l’illa Clavé/Estany/Gaudí/Coroleu. 

 
 

L’article 169 bis apartat 2. Unitats d’Actuació, de la normativa del PGO determina el següent: 

UA.2: Part de l’illa Clavé/Estany/Gaudí/Coroleu. Transformació d’ús industrial a usos residencial i 

hotelers. L’edificabilitat ve fixada pels plànols 5W i 5F de la sèrie C. Si es manté l’ordenació en illa 
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tancada, el subsòl del pati es cedirà per a ús com a aparcament públic. Si l’Estudi de Detall opta per 

ordenació en volumetria específica, garantirà la cessió d’una superfície de 2.000m² per a aparcament 

públic, a nivell de carrer o en planta soterrani. 

 

L’apartat 4 del mateix article 169 determina els aprofitaments privats, cessions mínimes i gestió 

necessària.  

 

Així doncs, es tracta de sòl urbà inclòs en una Unitat d’Actuació que ha de desenvolupar-se 

mitjançant un Estudi de Detall. 

 

Segons la descripció de la UA2 es tracta de la transformació de l’ús industrial existent a usos 

residencials i hotelers. L’edificabilitat serà la resultant de les alineacions i profunditats edificables dels 

plànols 5E i 5F de la sèrie C del PGO. 

 

En funció de l’ordenació que determini l’Estudi de Detall hi ha les següents condicions de cessions 

obligatòries a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 

- Ordenació en illa tancada (segons plànols sèries C): cessió del subsòl del pati interior de l’illa 

per a ús com aparcament públic. 

- Ordenació en volumetria específica: cessió de 2.000m² per a aparcament públic a nivell de 

carrer o en planta soterrani. 

- En el cas que la cessió sigui en soterrani la superfície que es cedeixi ha d’estar construïda. 

 
 

 
Dades urbanístiques 

 
Projecte: 

 
Títol del projecte: 

 
ESTUDI DE DETALL U.A.2  

Emplaçament: CARRER ANSELM CLAVÉ N.63, VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Dades urbanístiques: 
 
Planejament general vigent 
 

 
Pla General d’Ordenació 

Data d’aprovació 29 Juny 2001 
Qualificació urbanística UA.2 
Classificació del sòl Sol urbà 
Usos principals Transformació d’ús industrial a usos residencial i hotelers
Usos complementaris Comercial petit (6), comercial mitjà (6b), comercial gran (segons 45) 
Superfície de la parcel·la 3.779m2 

Edificabilitat 1,8m² sostre / m² sòl 
Cessions mínimes . En ordenació d’alineació a vial, subsòl del pati per a parcament públic 

. En ordenació per volumetria específica: 2.000m² per a aparcament públic a 
nivell de carrer o soterrani. 

 

 

ESTUDI DE DETALL PEL DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL I COMERCIAL A LA U.A.2, 
VILANOVA I LA GELTRÚ

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

BCQ C/Vallirana, 30, 3r 1a 08006 Barcelona  · T.+34 932 372 721 ·  mail@bcq.es  ·   www.bcq.es Març 2018 

 
MD 05. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 
 

En l’actualitat la finca està ocupada per una nau industrial utilitzada com a magatzem. La nau ocupa 

el 100% de la parcel·la amb una superfície total de 3.779m2. Aquesta està formada per una façana 

perimetral d’obra vista de 7,15m d’alçada i dues naus interiors formades per encavallades 

metàl·liques de 8,9m i 10,57m d’alçada respectivament. Veure documentació gràfica de l’estat actual. 

 

   
Cantonada C. Anselm Clavé / C. de l’Estany                        C. Anselm Clavé 

 
 
MD 06. DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ EXISTENTS 
 

L’ordenació del sòl corresponent a la UA.2 correspondrà a les tipologies d’alineació a vial o 

volumetria específica.  

En aquesta ubicació, i de forma coherent amb el que especifica el Pla General vigent, ha de tenir com 

a objectius generals la complementació urbanística de l’illa, i l’augment del parc d’habitatges 

consolidant el caràcter residencial del teixit urbà en aquesta zona. 

Efectivament, el Pla General determina per la UA.2 la transformació d’ús industrial a usos residencials 

i hotelers. 

L’ús comercial es permet també en la planta baixa de les possibles noves edificacions. 

 
 
MD 07. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 

En l’actualitat la finca es propietat de INMOBILIARIA LOCAMO S.A. Aquesta autoritza a MERCADONA 
S.A. com a representant per presentar el present Estudi de Detall. Veure carta signada per la 
propietat adjunta com annex AN02. Autorització titular terrenys. 

 
 
 

Barcelona,  Març 2018 

 

 

 

 

ANTONI CASAMOR MALDONADO 

BAENA . CASAMOR . ARQUITECTES . BCQ S.L.P. 
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MJ 01. JUSTIFICACIÓ LEGAL DEL PROCEDIMENT I CONTINGUT DE L’ESTUDI DE DETALL 
 

El Pla general d’ordenació vigent, delimita en l’àmbit, la unitat d’actuació UA-2: Part de l’illa Clavé / 

Estany / Gaudí / Coroleu. Transformació d’ús industrial a usos residencials i hotelers. L’article 169 bis 

del Pla, determina que aquestes unitats d’actuació es desenvoluparan mitjançant la figura de l’Estudi 

de Detall.  

 

Tot i que l’actual marc legal urbanístic, el 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, ja no contempla la figura 

d’Estudi de Detall, la seva disposició transitòria onzena, cita textualment que ‘els estudis de detall 

exigits expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i 

també els que siguin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, 

fins que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica’.  

 

En aquest sentit, seguint les determinacions del PGO vigent de Vilanova i la Geltrú, la figura que ha 

de desenvolupar la unitat d’actuació, és l’Estudi de Detall, amb el contingut que preveia l’anterior llei 

d’urbanisme. Així, el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual es va aprovar la Refosa dels 

textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, en el seu article 26, es determina que: 

 

1. Els Estudis de Detall podran formular-se quan siguin precisos per completar o, en el seu cas, 

adaptar determinacions establertes en els plans Generals per al sòl urbà i en els plans parcials.  

2. El seu contingut tindrà per finalitat preveure o reajustar, segons els casos:  

a) L’assenyalament d’alineacions i rasants; i/o  

b) L’ordenació dels volums d’acord amb les especificacions del Pla.  

3. Els Estudis de Detall mantindran les determinacions fonamentals del Pla, sense alterar 

l’aprofitament que correspon als terrenys compresos en l’Estudi. En cap cas podran ocasionar 

perjudici ni afectar les condicions de l’ordenació dels predis que hi limiten. 

4. També podran formular-se Estudis de Detall quan siguin precisos per completar el senyalament 

d’alineacions i rasants, respecte a les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament. 

5. Els Estudis de Detall comprendran els documents justificatius dels extrems assenyalats en el 

número 2.  

 

Segons l’anterior, l’Estudi de detall ha de contenir com a mínim, la definició de les alineacions i 

rasants, i les condicions d’ordenació volumètrica, sempre i donant compliment a les determinacions 

del Pla general. En aquest cas en particular, el PGO determina dues possibles opcions pel que fa al 

tipus d’ordenació (en illa tancada o per volumetria específica) que van associades a unes cessions 

determinades, i remet a l’Estudi de detall com a figura que ha de concretar-ne la opció que es 

considera més adient. 

 

L’ordenació que preveu aquest Estudi de detall, és per volumetria específica, pel que es regulen les 

condicions d’edificació i els perímetres reguladors màxims dels nous volums edificats. La cessió 

d’aparcament públic associada a aquest tipus d’ordenació, es situarà en part de la planta baixa de  
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l’edificació i es podrà desenvolupar en dues plantes, sempre i que la superfície resultant final tingui 

un mínim de 2.000m². 

 

El contingut específic de l’Estudi de detall que es presenta per al desenvolupament de la UA-2. Part 

de l’illa Clavé / Estany / Gaudí / Coroleu, és el següent: 

 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
       . Antecedents i iniciativa 
       . Objecte i contingut del document 
       . Àmbit de l’Estudi de detall i àmbit de l’actuació 
       . Planejament vigent 
       . Descripció de l’estat actual 
       . Descripció de l’aplicació de les condicions d’edificació vigents 
       . Estructura de la propietat 
 
MJ. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
     . Justificació legal del procediment i contingut del Pla de Millora 
     . Estudi de Mobilitat generada 
     . Justificació del compliment de l’article 169bis en quan a la cessió mínima 
     . Delimitació de l’àmbit objecte del document 
     . Objectiu del Pla que es proposta 
     . Criteris generals d’ordenació 
     . Regulació de les condicions d’edificació 
 
NO. NORMATIVA  
 
DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

     . Plànols d’informació 
     . Plànols d’ordenació 
     . Plànols normatius 
 
AN. ANNEXES 

     . Certificat urbanístic  
     . Autorització titular terrenys 
 

Degut a l’abast d’aquest Estudi de detall que regula exclusivament les condicions d’ordenació, 

edificació i ús, i que no altera les determinacions referides al règim i qualificació del sòl, edificabilitat, 

densitat, o qualsevol altra determinació urbanística bàsica, no es considera oportú la redacció de la 

Memòria social, Estudi ambiental o Avaluació econòmica i Pla d’etapes. L’Estudi de Mobilitat 

generada es presenta com a document complementari però independent del present estudi. 

 

La justificació de la necessitat del present Estudi de detall, rau en la voluntat d’adequar els usos en 

un àmbit en ple centre de la ciutat, amb la transformació de les naus industrials obsoletes, que han 
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quedat en desús i embegudes pel teixit urbà, tal i com preveu el planejament vigent. La 

transformació d’aquests usos, i el desenvolupament urbanístic per completar l’illa residencial 

aportarà nova oferta d’habitatge i d’activitat comercial en planta baixa. Així mateix, la solució 

proposada per a l’ordenació de la nova edificació, garanteix una millor ventilació i assolellament dels 

habitatges ja existents a l’illa. 

 
 

MJ 02. ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA 
 

Paral·lelament a la redacció del present Estudi de detall es realitza un Estudi de Mobilitat generada 

per a la nova actuació. Els autors d’aquest estudi són INTRA Ingeniería de Tráfico, SL. 

 

Els principals objectius d’aquest Estudi de Mobilitat són la justificació de la capacitat d’aparcament 

prevista per l’ús residencial i comercial, de manera que la instal·lació de noves places d’aparcament 

no suposin un estímul a la utilització del vehicle privat. L’estudi també inclourà la justificació per a la 

ubicació del moll de càrrega i descàrrega per a les mercaderies de la nova activitat comercial.  

 

El present Estudi de detall és coherent i compatible amb les premisses i conclusions de l’esmentat 

Estudi de Mobilitat generada. 

 
 
 
MJ 03. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 169bis EN QUAN A LA CESSIÓ MÍNIMA  
 

L’article 169 bis apartat 2. Unitats d’Actuació, de la normativa del PGO determina el següent: 

 

UA.2: Part de l’illa Clavé/Estany/Gaudí/Coroleu. Transformació d’ús industrial a usos residencial i 

hotelers. L’edificabilitat ve fixada pels plànols 5W i 5F de la sèrie C. Si es manté l’ordenació en illa 

tancada, el subsòl del pati es cedirà per a ús com a aparcament públic. Si l’Estudi de Detall opta per 

ordenació en volumetria específica, garantirà la cessió d’una superfície de 2.000m² per a aparcament 

públic, a nivell de carrer o en planta soterrani. 

 

L’apartat 4 del mateix article 169 determina els aprofitaments privats, cessions mínimes i gestió 

necessària.  

4. Fitxa-resum dels aprofitaments privats, cessions mínimes i gestió necessària per a les Unitats 

d’Actuació. 
Nº APROFITAMENT PRIVAT CESSIONS MÍNIMES GESTIÓ NECESSÀRIA 

1 1,8 m²sostre/m²sòl  Estudi de Detall 

2 1,8 m²sostre/m²sòl -En ordenació d’alineació a vial, 

subsòl del pati per aparcament 

públic. 

- EEn ordenació per volumetria 

específica: 2.000m² per aparcament 

públic a nivell de carrer o soterrani. 

Estudi de Detall 

3 1,62 m²sostre/m²sòl Segons plànol 7E, sèrie C Estudi de Detall 

...    
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La cessió d’aparcament públic associada a aquest tipus d’ordenació, es situarà en part de la planta 

baixa de l’edificació i es podrà desenvolupar en dues plantes, sempre i que la superfície resultant 

final tingui un mínim de 2.000m². Així doncs, l’alçada total del local permetrà dues plantes de 2,5m 

d’alçada lliure.  

 
Secció indicativa pel local de cessió per l’Ajuntament 

 
El projecte que es sotmeti a llicència d’obres haurà de garantir que la superfície cedida té una 
superfície de 2.000m² construïts. 
 
De la mateixa manera, el projecte que es sotmeti a llicència d’obres haurà d’establir les 
característiques constructives i de les instal·lacions de l’espai degudament habilitat i construït per al 
seu destí com a aparcament públic de 2.000m² construïts de cessió a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Així mateix caldrà garantir que la façana al Carrer Estany del local cedit tingui una llargada 
mínima de 6,5m. 
 
A nivell de càlcul de l’edificabilitat total, aquesta cessió de 2.000 m² de local en planta baixa i 
primera no computa, no és d’aprofitament privat. 

 

MJ 04. DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT OBJECTE DEL DOCUMENT 
 

L’àmbit del present estudi de detall coincideix estrictament amb l’àmbit delimitat pel PGO com a 

Unitat d’Actuació UA-2. Aquest document no té per objecte la regulació de cap altre àmbit. 

MJ 05. OBJECTIU DE L’ESTUDI DE DETALL 
 

L’objectiu del present Estudi de Detall, en compliment del que determina el PGO, es la regulació del 

desenvolupament urbanístic de la UA2 com a creixement residencial en l’àmbit urbà. 

 

Fruit de la iniciativa privada i l’interès per desenvolupar aquesta Unitat d’Actuació es preveuen com a 

objectius generals del present Estudi de Detall: 
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- La regulació de la volumetria del nou creixement residencial d’acord amb els criteris i 

normativa del mateix PGO 

 

- La regulació de l’activitat comercial en planta baixa. 
 

 

 

MJ 06. CRITERIS GENERALS D’ORDENACIÓ 
 

D’acord amb la situació del solar, i l’orientació que determina el planejament general vigent, la 

present proposta planteja una ordenació volumètrica específica i no segons la alineació a vial, ja que 

es considera que la primera opció acompleix millor els principals objectius del planejament. 

 

La disposició que es proposa és la de concentrar la volumetria residencial en una sola de les 

alineacions a vial i no en les dues. Concretament, en l’alineació corresponent al carrer de l’Estany. 

En canvi, es proposa construir la totalitat de la planta baixa disponible, que pot tenir una activitat 

comercial. Una part de la planta baixa serà cedida a l’Ajuntament. També es planteja una planta 

soterrada per aparcament. 

 

Aquesta volumetria presenta diversos avantatges importants: 

1. No es construeixen habitatges prop de la franja ja edificada en front al carrer Josep Coroleu. Cal 

tenir en compte que la totalitat de la façana posterior d’aquest front d’habitatges presenta obertures 

dels habitatges i no hi ha cap zona tractada com a paret mitgera en les plantes superiors. 

2. L’interior de l’illa queda obert al carrer Josep Anselm Clavé en les plantes superiors, de manera 

que el front sud al mateix carrer (UA.1), no tindrà pèrdues importants de vistes o assolellament. En 

aquest sentit, la disposició volumètrica que es proposa, beneficia les possibilitats per a la futura 

ordenació de la UA.1. 

3. L’interior d’illa existent en la zona sud de la mateixa illa pot tenir una certa continuïtat vers el carrer 

Josep Anselm Clavé. 

4. L’alçada màxima de la planta baixa està en consonància amb l’entorn. Aquesta coincideix amb 

l’alçada de la planta baixa dels edificis ubicats al carrer Josep Coroleu nº137, nº139, nº141, nº143 i 

nº145. 

 

El jardí comunitari existent en l’actualitat en aquesta zona de l’illa, podrà tenir una certa continuïtat 

amb la resta de l’illa en la coberta de la planta baixa, que també podrà ser utilitzada com a jardí o 

espai de lleure comunitari pels nous habitatges. 

 

A sobre de la planta baixa de l’interior d’illa hi ha la possibilitat d’ocupar un 30% amb construccions 

annexes vinculades a l’activitat de la coberta i/o instal·lacions de la planta baixa comercial. 
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MJ 07. REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 
 

Els principals paràmetres que s’ajusten i concreten en l’apartat normatiu del present Estudi de detall, 

fan referència als següents aspectes bàsics de l’edificació: 

- Tipus d’ordenació i cessions obligatòries 

- Concreció d’usos previstos 

- Condicions d’edificació  

- Alineacions i rasants 

 

Tipus d’ordenació i cessions obligatòries: 

Es determina el tipus d’ordenació segons volumetria específica, per tal de garantir una millor 

ventilació i assolellament tant del bloc d’habitatges existent situat al carrer Josep Coroleu amb Josep 

Anselm Clavé, com en el nou edifici residencial que es situarà al carrer de l’Estany amb Josep 

Anselm Clavé. 

 

Segons les determinacions establertes pel PGO per al desenvolupament de la UA-2, al optar pel tipus 

d’ordenació segons volumetria específica, la cessió obligatòria serà d’una superfície de 2.000m² que 

es destinada a aparcament públic. Es preveu localitzar una part important de l’aparcament en planta 

baixa per tal donar més flexibilitat en l’ús públic d’aquest espai i facilitar l’accés, si fos el cas, a 

vehicles de major dimensió, i la resta de la cessió, en una segona planta, sempre i complint amb el 

total de superfície mínima de cessió obligatòria. 

 

Concreció d’usos previstos: 

Les normes urbanístiques d’aquest Estudi de detall, determinen el usos principals i complementaris 

previstos en aquest àmbit: 

 

Usos principals: segons el que determina el PGO vigent, l’ús principals serà el residencial i l’hoteler. 

La proposta que es contempla en aquest Estudi de detall, com a ús principal, és el residencial que es 

situarà en les plantes pis de la nova edificació. 

Usos complementaris: els possibles usos complementaris que es contemplen són aquells que el 

PGO preveu per a la clau 4 Eixample, ja que és la qualificació principal en tot l’entorn. Aquests usos 

són: hoteler, residencial especial, restauració, comercial petit, mitjà i gran (segons legislació sectorial 

d’equipaments comercials), oficines, sanitari-assistencial, educatiu, i esportiu. L’estudi de detall no 

determina els usos, el que fa és preveure que les usos de l’entorn, qualificat en clau 4, siguin 

possibles. 

La proposta que es presenta, preveu la possible localització en planta baixa d’una superfície 

comercial, considerada segons els paràmetres de la legislació sectorial vigent d’Equipaments 

comercials de ‘comercial gran’. Caldrà donar compliment a les determinacions fixades pel Decret Llei 

1/2009, de 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials, i el Decret 378/2006, de 10 

d'octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials.  

 

Ús del subsòl: és preveu que l’ús de subsòl es destini a aparcament. 
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Condicions d’edificació 

En tractar-se d’ordenació per volumetria específica, les normes urbanístiques que acompanyen 

aquest Estudi de detall, determinen els perímetres màxims edificables dins els quals s’haurà de 

desenvolupar l’edificabilitat màxima permesa que ve determinada pel PGO.  

 

Cal tenir en compte que per tal de donar un cert marge en la etapa de major concreció al projecte 

arquitectònic, el perímetre màxim edificable no respon al sostre màxim edificable, i que caldrà donar 

compliment als dos paràmetres simultàniament.  

 

La proposta que es presenta respon a uns criteris d’ordenació que es volen predeterminar per tal de 

garantir una bona posició de l’edificació respecte el front viari principal, les mitgeres veïnes i 

l’edificació existent consolidada, i una bona ventilació i assolellament dels habitatges existents i dels 

previstos. Amb aquest objectiu, la normativa determina una sèrie de condicions d’edificació que 

tenen caràcter obligatori, com l’alineació del front vial del carrer de l’Estany, la separació mínima de 

les plantes pis respecte l’edifici existent al carrer Josep Coroleu, o l’alçada màxima de planta baixa 

amb continuïtat amb la planta baixa d’aquest mateix edifici. D’altres condicions en canvi, tenen 

caràcter de recomanació, en el sentit de donar cert marge al projecte arquitectònic per donar 

resposta als criteris que s’estableixen com: minimitzar l’impacte de les mitgeres existents o optimitzar 

la profunditat edificable en favor de una millor eficiència energètica (tipologies passants amb 

ventilació creuada). 

 

El nou edifici residencial pot tenir, a més de la planta baixa, quatre plantes i una planta cinquena que 

no ocuparà la totalitat de la superfície de la resta de plantes. 

 

La planta baixa s’alinearà a carrer i tindrà els nuclis de comunicació vertical pels habitatges, 

superfície d’ús comercial i una part del local de cessió a l’ajuntament, així com les rampes d’accés a 

l’aparcament soterrani. 

 

Les quatre plantes residencials formaran un volum unitari que s’alinearà a carrer. Poden tenir 

retranqueixos en la façana posterior, especialment per adaptar-se a la mitgera lateral existent. Es 

preveu que aquest volum cobreixi, bé amb cossos massissos o bé amb terrasses, la totalitat de la 

mitgera lateral existent. 

 

La planta cinquena tindrà una superfície menor a les plantes inferiors. La coberta del volum principal 

que no sigui ocupada per la planta cinquena podrà ser utilitzada com a terrassa dels habitatges o 

com a terrat d’ús comunitari. 

 

Es preveu que les maquinàries per condicionament d’aire que puguin ser necessaris pel conjunt de 

l’edificació puguin se ubicades sobre la planta cinquena i en aquest cas seran cobertes tancaments 

de similars característiques als de la volumetria de la planta cinquena. 
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La planta baixa i la planta cinquena rebran un tractament de façana diferenciat del volum principal, 

tant per aspectes cromàtics com per la disposició de les obertures. 

 

La façana a carrer del volum principal disposarà d’obertures ordenades preferentment en sentit 

horitzontal. 

 

La façana posterior del volum principal pot disposar de terrasses en voladís i també tindrà una 

composició general horitzontal. 

 

Alineacions i rasants 

Aquest Estudi de detall defineix en els plànols normatius, les alineacions i rasants de les plantes 

baixes respecte els carrers consolidats als que donen front, per tal de garantir l’accessibilitat als 

edificis i la posició de la cota de planta baixa respecte el carrers Josep Anselm Clavé i carrer de 

l’Estany. 

 

Així mateix, les alineacions i rasants s’adeqüen a l’entorn així com queda indicat ens els plànols 

d’ordenació i alineacions i rasants. 

 

Serà el projecte arquitectònic posterior, el que acabarà concretant la localització i cota precisa de 

cadascun dels accessos als edificis i aparcaments proposats. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona,  Juliol 2018 

 

 

 

 

ANTONI CASAMOR MALDONADO 

BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP 
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NO 01. NORMATIVA  
 

Article 1. Marc legal i objecte del Pla de Millora Urbana 

1. El present Estudi de detall, té per objecte la concreció de les determinacions establertes pel Pla General 

d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, i la definició de les condicions d’edificació i alineacions i rasants, de la 

Unitat d’Actuació UA-2: Part de l’illa Clavé / Estany / Gaudí / Coroleu. 

2. Aquest Estudi de detall, no comporta cap modificació dels paràmetres urbanístics bàsics com 

classificació, qualificació del sòl, densitat o edificabilitat, i dóna compliment als deures de cessió establerts 

pel Pla General. 

3. Aquest Estudi de detall es formula a l’empara del que disposa el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLU), i del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU). 

 

Article 2. Àmbit territorial 
L’àmbit objecte del present Estudi de Detall, és la part de l’illa delimitada pels carrers Clavé, Estany, Gaudí i 

Coroleu, inclosa en la Unitat d’Actuació UA-2 del pel Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú. 

La superfície total de l’àmbit és de 3.779m². 

 

Article 3. Contingut 
El present Estudi de detall està integrat pels documents necessaris que justifiquen la seva finalitat, atenent 

a la pròpia naturalesa del Pla. Aquest són: 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
       . Antecedents i iniciativa 
       . Objecte i contingut del document 
       . Àmbit de l’Estudi de Detall i àmbit de l’actuació 
       . Planejament vigent 
       . Descripció de l’estat actual 
       . Descripció de l’aplicació de les condicions d’edificació vigents 
       . Estructura de la propietat 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
     . Justificació legal del procediment i contingut del Pla de Millora 
     . Estudi de Mobilitat generada 
     . Justificació del compliment de l’article 169bis en quan a la cessió mínima 
     . Delimitació de l’àmbit objecte del document 
     . Objectiu del Pla que es proposta 
     . Criteris generals d’ordenació 
     . Regulació de les condicions d’edificació 
 

NORMATIVA  
 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
     . Plànols d’informació 
     . Plànols d’ordenació 
     . Plànols normatius 
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ANNEXES 

    . Certificat urbanístic 

    . Autorització titular terrenys 

 

Article 4. Vigència del Pla 
Aquest Estudi de detall entrarà en vigor a partir del dia de la publicació de l’acord de la seva aprovació  

definitiva i de les seves Normes Urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i mantindrà la 

seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació o revisió del Pla General d’Ordenació. 

 

Article 5. Qualificació urbanística 

1. La qualificació urbanística vigent de la UA-2 és 8a1, de transformació d’ús industrial a usos residencial i 

hoteler. 

2. En aplicació de les determinacions del Pla General d’Ordenació vigent (PGO), l’índex l’edificabilitat 

màxima és de 1,80m²st/m²sl, amb un sostre màxim resultant de 6.802m². 

3. La cessió mínima obligatòria, en funció del tipus d’ordenació escollit serà la següent: 

a) En ordenació en illa tancada, es cedirà el subsòl del pati interior de l’illa per a ús com aparcament 

públic. 

b) En ordenació en volumetria específica, la cessió serà de 2.000m² per a aparcament públic a nivell 

de carrer o en planta soterrani. 

 

Article 6. Condicions generals de ordenació, edificació i ús 

1. EEl tipus d’ordenació de l’edificació serà en volumetria específica. 

2. LLa cessió obligatòria de l’aparcament públic, es realitzarà amb accés a nivell de carrer, i es podrà 

desenvolupar en dues plantes. La superfície mínima total de l’aparcament serà de 2.000m². 

Aquesta cessió de sòl, es realitzarà mitjançant document de gestió a determinar per part de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, amb caràcter previ a la concessió de la llicència d’obres. 

3. LL’ús principal establert és el d’habitatge i hoteler, els usos complementaris admesos seran els que 

s’admeten per a les edificacions de l’entorn, clau 4 Eixample, que són: hoteler, residencial especial, 

restauració, comercial petit, mitjà i gran (segons legislació sectorial d’equipaments comercials), oficines, 

sanitari-assistencial, educatiu, i esportiu.  

4. Per a la regulació de les condicions d’edificació, s’estableix el següent: 

Alçada màxima reguladora i nombre màxim de plantes: l’alçada màxima reguladora serà de 20,85mt, 

corresponent a planta baixa i cinc plantes pis, per a l’edificació amb front al carrer de l’Estany. La resta 

d’alçades del conjunt edificat, són les que es determinen dins el perímetre màxim que es dibuixa en els 

plànols normatius. 

En coherència amb la resta d’edificacions amb alienació a vial, per sobre l’alçada màxima reguladora, sols 

es permetrà: 
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a) en edificis acabats en terrassa, es considerarà el pla d’arrencada de la planta coberta, el pla superior 

dels elements resistents de la darrera planta pis. Per sobre d’aquest pla es podrà situar la cambra 

d’aire amb una alçada màxima de 60 cm. Les baranes tindran una alçada màxima d’1 metre per 

sobre de la cambra d’aire o del element resistent i 0’80 metres d’elements calats o vegetals. 

A més, dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats 30º aplicats des de les arestes d’inserció dels 

plans de façana amb l’alçada reguladora màxima, es podran instal·lar cossos edificats que continguin 

els elements tècnics de l’ascensor, la climatització de l’edifici, les claraboies dels celoberts, la caixa 

d’escales, les antenes i els dipòsits d’aigua i en cap cas la seva superfície construïda podrà superar el 

30% de la superfície de la coberta de l’edificació. 

b) Els elements tècnics de les instal·lacions en cossos tancats, fins una alçada màxima de 3,50 m i 

enretirats un mínim de 3,00 m. de l'alineació oficial del carrer, entenent com aquests els definits a 

l’article 47.7 de les normes urbanístiques, i en cap cas la seva superfície construïda podrà superar el 

30% de la superfície de la coberta de l’edificació. 

L’alçada màxima es mesurarà des de la cota de referència de la planta baixa. 

Cota de referència de la planta baixa: correspon al punt de la rasant de l’alineació de l’edificació sobre el 

que s’aplica l’alçada reguladora màxima i serveix per definir el perfil regulador de cada volum edificat. Es 

defineix gràficament en el plànol normatiu. 

Alineació obligatòria de l’edificació principal: correspon a la posició del volum principal, en la que es 

determina la obligatorietat de l’alineació a vial al front del carrer de l’Estany. 

- Alienació recomanada de l’edificació principal: és l’alineació que es recomana per a l’edificació principal 

per criteris de tractament de mitgeres existents, profunditat òptima de l’edificació per millorar l’eficiència 

energètica, etc. No es una determinació obligatòria. 

 Perímetre màxim edificable: correspon al volum màxim edificable, i per tant defineix, tant les profunditats 

com les alçades màximes que pot ocupar la volumetria de la nova edificació. Dins aquest perímetre s’haurà 

de situar l’edificabilitat permesa. El perímetre màxim edificable de les edificacions principals es defineix en el 

plànol normatiu. 

- Volum edificable a l’interior d’illa: el volum edificable a l’interior d’illa es mantindrà dins els perímetre màxim 

establert i es compliran les condicions següents. 

- l’alçada màxima de l’edificació que es situï en continuïtat a l’edifici existent amb front als carrers 

Anselm Clavé i Josep Coroleu, es limitarà a l’alçada actual de la planta baixa d’aquest edifici. 

- la resta del pati d’illa, es podrà edificar amb una alçada superior, en un màxim d’un 30% de la seva 

superfície, sempre i quan es garanteixi una separació mínima de 8,5 m respecte l’edifici existent 

esmentat i la finca veïna. 

- aquestes condicions es reflecteixen gràficament en els plànols normatius. 

Ocupació màxima de parcel·la: es podrà ocupar la totalitat de la parcel·la. 
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Article 7. Aparcament 

Caldrà donar compliment al nombre de places d’aparcament segons el nombre d’habitatges, establert pel 

Pla General d’ordenació de Vilanova i la Geltrú, així com al nombre mínim de places d’aparcament 

vinculades a l’ús comercial, en compliment amb la normativa sectorial vigent d’equipaments comercials. 

En el cas que l’ús complementari es destini a un equipament comercial gran, segons els llindars de la 

normativa sectorial, el nombre de places d’aparcament es justificarà mitjançant un estudi de mobilitat. 

 

Article 8. Alineacions i rasants 

Les alineacions i rasants de la planta baixa respecte els carrers existents, es determinen gràficament en els 

plànols normatius. El projecte d’edificació haurà de determinar la localització i rasant dels accessos en 

planta baixa, d’acord amb les rasants definides en aquest Estudi de detall. 

 

Article 9. Planta cinquena 
La planta cinquena de l’edifici residencial podrà ocupar un màxim del 60% de la superfície de la planta 
immediatament inferior. 
 
 
Article 10. Acabats de façana i cobertes 

Tractament de mitgeres: s’evitaran totalment les mitgeres vistes. La mitgera existent serà coberta, bé amb 

edificació massissa, bé amb terrasses accessibles des dels habitatges, en la seva totalitat. Les terrasses no 

podran superar els 5m de profunditat. 

- Tractament de cobertes: les cobertes transitables es tractaran amb acabats de qualitat, tenint en compte 

que seran un espai visible des d’altres edificacions veïnes. 

La coberta de la planta baixa en l’espai interior de l’illa podrà tenir usos privatius dels habitatges 

immediatament pròxims fins a la profunditat determinada en els plànols d’ordenació. La resta de la coberta 

serà considerada com a espai col·lectiu comunitari per l’ús dels veïns de les noves promocions. 

Aquesta coberta disposarà de plantacions entapissants que ocuparan al menys el 40% de la seva superfície. 

Podran disposar de pistes de joc de petit format i piscina comunitària. 

El marge de moviment per les alçades de superfície d’aquesta coberta es defineix en els plànols normatius. 

La coberta del volum residencial principal podrà tenir ús de terrassa d’ús privatiu dels habitatges situats en 

la planta cinquena i també com a terrassa d’ús comunitari. 

Els estenedors comunitaris se situaran i tractaran de forma harmònica amb el volum de de la planta 

cinquena i seran fàcilment accessibles des dels nuclis de comunicació vertical. 

La coberta de la planta cinquena també serà tractada amb materials de qualitat. Les cobertes seran planes. 

Es prohibeixen expressament les cobertes inclinades. També es prohibeixen els tractaments o encintats 

amb teula o pissarra. 

 

Aj. VNG Anotació: 2018031111 Data: 04/09/2018 12:39:58                                                                 CUD: 11774604173732767613 



ESTUDI DE DETALL PEL DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL I COMERCIAL A LA UA-2, 
VILANOVA I LA GELTRÚ

NO. NORMATIVA  

BCQ C/Vallirana, 30, 3r 1a 08006 Barcelona  · T.+34 932 372 721 ·  mail@bcq.es  ·   www.bcq.es Març 2018 

 

-  Tractament dels espais per instal·lacions 

La maquinaria per l’aire condicionat o instal·lacions similars hauran d’estar instal·lada dins d’un espai tancat 

en totes les seves cares. Es concentraran el màxim possible els locals d’instal·lacions per minimitzar la seva 

presència al conjunt. 

Aquests locals poder situar-se sobre la coberta de la planta baixa, i en aquest cas se situaran en el front del 

carrer Josep Anselm Clavé. En aquest cas rebran un tractament de façana acord amb la façana de 

l’edificació en planta baixa que mira al mateix carrer i la seva volumetria respectarà les condicions 

establertes en els plànols d’ordenació. 

Aquests locals podran situar-se també sobre la coberta de la planta cinquena i, en aquest cas, no poden 

excedir d’una alçada de tres metres sobre el nivell de la coberta. 

En cap cas aquests locals s’alinearan a carrer i hauran d’enretirar-se un mínim de tres metres des d’aquesta 

alineació. El tractament de la façana dels locals d’instal·lacions serà d’acord amb el tractament de la façana 

de la planta cinquena. 

 

- Acabats de façana:  
Els acabats de façana seran de bona qualitat, procurant per una composició i cromatisme adequat a 

l’entorn. La façana de la planta baixa al carrer Josep Anselm Clavé rebrà un tractament unitari amb la façana 

de la renovació dels baixos de l’edifici colindants existent alineat al carrer Josep Coroleu, sempre que sigui 

possible. 

 

La façana de la planta baixa rebrà un tractament unitari tant en el front al carrer Josep Anselm Clavé com en 

el front al carrer de l’Estany. 

 

Les obertures per a les rampes d’accés a l’aparcament o per l’accés de vehicles per càrrega descàrrega 

ocuparan tota l’alçada disponible en planta baixa.  

 

Els tancament mòbils o portes d’aquests accessos tindran un tractament cromàtic similar al de la façana de 

la planta baixa. 

 

La façana del volum principal d’us residencial (plantes 1ª, 2ª, 3ª i 4ª) serà majoritàriament de colors clars i 

les finestres, balcons i terrasses disposaran d’un component compositiu majoritàriament horitzontal. 

 

La façana orientada a l’interior d’illa podrà tenir terrasses que sobrepassin el pla de façana volant un màxim 

de 2,5 metres des d’aquest pla. 

 

La façana de la planta cinquena serà de colors foscos en la seva totalitat i no podrà disposar de balcons ni 

de terrasses que sobresurtin del marc arquitectònic. 
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Es prohibeixen en totes les façanes les gelosies de formigó prefabricat, les baranes d’alumini daurat, els 

vidres de colors marrons i les jardineres. 

 
Article 11. Altres determinacions 

En tot allò que no es reguli específicament en aquestes normes, s’estarà al que determinen les Normes 

Urbanístiques del Pla General d’ordenació de Vilanova i la Geltrú. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona,  Març 2018 

 

 

 

ANTONI CASAMOR MALDONADO 

BAENA . CASAMOR . ARQUITECTES . BCQ S.L.P. 
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REGISTRE DE SORTIDA 

DATA:     . . . . / . . . . / . . .  

NÚMERO: . . . . . . . . . . . . . 

Exp. 000059/2017-CQU  

TOMAS BONILLA I NUÑEZ, Secretari delegat de l’Ajuntament de Vilanova la Geltrú, 
en virtud del Decret d’Alcaldia de data 22 de desembre de 2015 (BOP de l’11 de gener 
de 2016) 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 en data 23 de novembre de 2017, els serveis tècnics de l’Àrea de 
Territori i Espai Urbà d’aquest Ajuntament han emès l’informe que es 
transcriu literalment a continuació: 

“ 
1. Antecedents 
El dia 20 de novembre de 2017 la sra. Anna Rosa González com a representant de 
Mercadona S.A. va sol·licitar certificat de qualificació urbanística (qualificació del sòl i 
usos comercials permesos pel planejament vigent) de la finca situada al Carrer Anselm 
Clavé núm. 63. Referència entrada al registre 2017035768. 

Emplaçament 

29      11    2017

2017018973
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2. Planejament Vigent 

Pla General d’Ordenació aprovat el 29 de Juny de 2001 i publicat el 2 d’agost de 2001, 
i l’aprovació definitiva per part de la CUBT del document de modificació puntual de les 
Normes Urbanístiques i correcció de errades de 16 de març de 2005, publicat al DOGC 
de 27 de juliol de 2005. 
La finca objecte del present informe es situa en un àmbit delimitat pel PGO com a UA2: 
Part de l’illa Clavé/ Estany/ Gaudí/ Coroleu.

L’article 169 bis apartat 2. Unitats d’Actuació, de la normativa del PGO determina el 
següent: 

 Art. 169 bis 2 

...... . 

UA.2: Part de l’illa Clavé / Estany / Gaudí / Coroleu. Transformació d’ús industrial a usos residencial 
i hotelers. L’edificabilitat ve fixada pels plànols 5E i 5F de la sèrie C. Si es manté l’ordenació en illa 
tancada, el subsòl del pati es cedirà per a ús com a aparcament públic. Si l’Estudi de Detall opta per 
ordenació en volumetria específica, garantirà la cessió d’una superfície de 2.000 m² per a aparcament 
públic, a nivell de carrer o en planta soterrani. 
 ...... 

L’apartat 4 del mateix article 169 determina els aprofitaments privats, cessions 
mínimes i gestió necessària  

Així doncs es tracta de sòl urbà inclòs en una Unitat d’Actuació que ha de 
desenvolupar-se mitjançant un Estudi de Detall. 
Segons la descripció de la UA2 es tracta de la transformació de l’ús industrial existent 
a usos residencials i hotelers. L’edificabilitat serà la resultant de les alineacions i 
profunditats edificables dels plànols 5E i 5F de la sèrie C del PGO.  
En funció de l’ordenació que determini l’Estudi de Detall hi ha les següents condicions 
de cessions obligatòries a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 

o Ordenació en Illa tancada (segons plànols sèries C): cessió del subsòl del pati interior de l’illa per 
a ús com aparcament públic. 

o Ordenació en volumetria específica: cessió de 2.000m2 per a aparcament públic a nivell de carrer 
o en planta soterrani. 

o En el cas que la cessió sigui en soterrani la superfície que es cedeixi ha d’estar construïda. 
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Transcripció dels plànols de la sèrie C  

3. Paràmetres edificatoris i usos comercials 
L’ordenació del sòl corresponent a la UA2 correspondrà a les tipologies d’alineació a 
vial o volumetria específica. 
L’article 62 de la Normativa del PGO determina els paràmetres de l’ordenació segons 
alineacions a vial: 

SECCIÓ II.  Paràmetres reguladors de l'ordenació segons alineacions de vial. 

Article 62. Alçada reguladora màxima i sostre màxim admissible. 

L'alçada reguladora màxima de l'edificació i el nombre màxim de plantes és el que consta en els articles 
corresponents a cada zona. 

1. L'alçada es mesurarà verticalment en el pla exterior de la façana, fins la intersecció amb el pla horitzontal 
que conté la línia d’origen de la coberta, o amb el pla superior dels elements resistents en el cas de terrat 
o coberta plana. 

2. Per sobre de l'alçada reguladora màxima, sols es permetrà: 

a) Per a edificis acabats en terrassa es considerarà el pla d’arrencada de la planta coberta, el pla 
superior dels elements resistents de la darrera planta pis. Per sobre d’aquest pla es podrà situar la 
cambra d’aire amb una alçada màxima de 60 cm. Les baranes tindran una alçada màxima d’1 metre 
per sobre de la cambra d’aire o del element resistent i 0’80 metres d’elements calats o vegetals.

 A més, dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats 30º aplicats des de les arestes d’insercció dels 
plans de façana amb l’alçada reguladora màxima, es podran instal.lar cossos edificats que continguin 
els elements tècnics de l’ascensor, la climatització de l’edifici, les claraboies dels celoberts, la caixa 
d’escales, les antenes i els dipòsits d’aigua i en cap cas la seva superfície construïda podrà superar 
el 30% de la superfície de la coberta de l’edificació. 

b) Per als edificis acabats en teulada: 

  1. La coberta terminal de l'edifici, de pendent no superior al 30% (trenta per cent) i quins punts de 
partida siguin línies horitzontals paral.leles als paraments exteriors de totes les façanes a carrer o 
a pati d'illa, a l’alçada del plànol horitzontal superior de l’últim forjat, i que compleixen les 
regulacions de l'Art. 56, sense excedir, en cap cas, 0,45 m. de vol respecte de les façanes.  
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  2. A aquests efectes, l’últim forjat se situarà de manera que l’últim pis tingui una alçada lliure màxima 
de tres metres (3,00 m.) als fronts de façana, mantenint la mateixa alçada amb una profunditat 
mínima també de tres metres (3,00 m.), si es tracta d’un forjat horitzontal. 

  3. Es destinarà a elements comuns de l’edifici, reals o possibles (caixes d’escala i ascensor, 
comptadors d’aigua d’instal.lacions d’energia solar, maquinàries de calefacció i/o aire condicionat, 
i similars) un mínim del 50% de la planta coberta que disposi o pugui disposar d’una alçada lliure 
mínima d’un metre (1,00 m.). 

  4. La resta no ocupada per elements comuns, podrà ser habitable sense constituir habitatge separat 
en les següents condicions: 

 disposar d’una alçada lliure mínima de 1,50 m. i promitja de 2,25 m. 
 no haver-se de considerar per al programa funcional mínim de l’habitatge al qual s’integra. 

En cas que no es compleixin les condicions anteriors aquest espai resultant podrà ser ocupable 
com a espai complementari a l’habitatge (trasters, safareigs, etc) amb les següents condicions: 

- Aquest espai no podrà constituir una finca registral independent i haurà d’estar vinculat 
registralment a un o varis dels habitatge del propi edifici. 

- El seu accés serà des de un espai comunitari i no podrà estar comunicat directament mitjançant 
elements de comunicació vertical amb els habitatges o estances inferiors.

  5. L’alçada màxima admissible sobre la reguladora serà de 3,20m. Són expressament prohibides les 
cobertes inclinades amb un sòl pendent. 

  6. Per sobre dels plans definits per a la teulada, podran sobresortir elements de ventil.lació, antenes i 
claraboies dels celoberts; aquestes últimes hauran de ser paral.leles als plans de teulada i la seva 
distància a la coberta haurà de ser aquella que permeti la mateixa superfície de ventilació que la 
del pati de parcel·la.

 c) Els elements tècnics de les instal.lacions en cossos tancats, fins una alçada màxima de 3,50 m. i 
enretirats un mínim de 3,00 m. de l'alineació oficial del carrer, entenent com aquests els definits a 
l’article 47.7 de les normes urbanístiques, i en cap cas la seva superfície construïda podrà superar 
el 30% de la superfície de la coberta de l’edificació. 

Article 63. Regles sobre determinació d'alçades. 

L'alçada s'amida d'acord amb les disposicions de l'article anterior. La determinació del punt de referència o 
punt d'origen per l'amidament de l'alçada és diferent per a cadascun dels supòsits següents: 
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a) Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta una diferència de nivells entre l'extrem de la 
façana de cota més alta i el seu centre menor de 0,60 m. l'alçada reguladora màxima s'amidarà al centre 
de la façana, a partir de la rasant de la voravia en aquest punt. 

b) Si la diferència de nivells és més de 0,60 m. l'alçada reguladora màxima s'amidarà a partir d'un nivell 
situat a 0,60 m. per sota de la cota de l'extrem de la línia de façana de més alta cota. 

c) Quan l'aplicació d'aquesta regla doni lloc que, a determinats punts de la façana, la rasant de la voravia se 
situï a més de 3 m. per sota d'aquell punt d'aplicació de l'alçada reguladora, la façana s'haurà de dividir 
en els trams que calguin perquè això no passi. A cada un dels trams l'alçada reguladora s'haurà d'amidar 
amb les regles anteriors, com si cada tram fos façana independent. 

d) Si un edifici té façana a dos carrers en una illa sense espai lliure interior, l'alçada s'amidarà de cada carrer 
com si fossin edificis independents. La divisòria entre diferents alçades reguladores màximes, si s'escau, 
serà la línia equidistant entre les dues façanes. 

e) Els plànols de la sèrie C defineixen clarament les línies de canvi d’alçada en cantonades i altres cassos. 
No obstant, quan una parcel.la participi de dues alçades contigües diferents, i la major d’elles li sigui 
aplicable en un ample inferior a 5,00 m., s’aplicaran les següents normes: 

 l’alçada major podrà desplaçar-se sobre la menor fins a aconseguir un ample edificable de parcel.la que 
no superi els 6,00 m. 

 en qualsevol cas, aquest cos d’edificació se separarà de la parcel.la veïna de menor alçada un mínim 
de 1,00 m. 

Article 64. Regles sobre mitgeres. 

1. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o d'altres causes puguin 
sortir mitgeres al descoberts s'hauran d'acabar amb materials de façana o, optativament, caldrà retirar-les 
el tros necessari per permetre l'aparició d'obertures com si es tractés d'una façana.  

 En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

2. Si la mitgera que resultaria de l'edificació de dos solars contigus no és perpendicular a la línia de façana, 
només podran edificar-se els solars quan l'angle format per la mitgera amb la perpendicular de la façana 
al punt d'intersecció sigui inferior a 25º. En els altres casos per poder edificar s'hauran de regularitzar els 
solars perquè compleixin la condició indicada. Els casos especials, o que donin lloc a partions de parcel.la 
corbats o trencats o a parcel.les en angle, es resoldran aplicant els criteris tècnics inspirats en les regles 
que conté aquest article. 

Article 65. Profunditat edificable. 

1. La profunditat edificable es delimita per la línia de façana i la línia posterior d'edificació. 

2. La profunditat edificable es fixa als plànols d'ordenació del sòl urbà. 

Article 66. Espai lliure interior. 

1. Es defineixen quatre tipologies de tractament, que queden definides als plànols escala 1/1000: 

 a) en els casos en que hi ha jardins o vegetació considerats d'algun interès, sigui per la seva qualitat 
intrínseca, sigui pel seu valor paisatgístic o ambiental en el medi urbà, l'espai interior d'illa no serà 
edificable ni en planta baixa ni en soterrani. Això no obstant, es podrà autoritzar una ocupació no 
superior al 10% de l'espai ni als 50 m2 com a màxim, en planta baixa i/o soterrani, sempre que quedi 
justificat que no s'afecta arbrat o elements importants de la jardineria. 

 b) quan la dimensió menor del pati d'illa sigui igual o superior a 25 m., s'admetrà l'edificació en soterrani 
de tot l'espai interior d'illa, i en planta baixa dels 3,00 m., immediats a la profunditat edificable màxima. 
S’exclouen els esmentats al següent apartat. 

 c) els espais interiors d'illa que no estiguin en les anteriors condicions i presentin en planta figures 
geomètriques senzilles (triangles i quadrilàters) seran totalment edificables en planta baixa i soterrani. 
També ho seran, a fi d’afavorir els usos comercials, tots aquells quina dimensió menor sigui de 25 m. 
o més, situats en illes amb façana als següents trams de carrer: 
 Rambla Principal i de La Pau, c. del Gas, Llibertat, Sant Sebastià, Caputxins, Josep Llanza, Rambla 

Samà, c. de l’Havana. 
 C. Aigua entre Joan Llaverias i Plaça de les Neus.
 Avda. Francesc Macià entre Joan Llaverias i Plaça de la Vila. 
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 Avda. Cubelles entre Coroleu i Rambla Samà. 
 C. Coroleu entre Torre Enveja i Avda. Balmes. 

 d) els casos especials no inclosos en cap de les tipologies anteriors són definits específicament als 
plànols escala 1/1000 

2. Les edificacions a l'espai lliure interior d'illa no podran en cap cas destinar-se a habitatge excepte les de 
planta baixa dels anteriors casos 1 a) (si l'edificació és annexa a l'edifici principal) i 1 b). Es cobriran amb 
coberta plana practicable. 

 La seva alçada màxima, si no es destinen a aparcament, sobre coberta serà de 4.00 m. sobre el punt on 
s'ha de mesurar l'alçada reguladora màxima. 

 Les tanques de separació podran ser opaques fins a 1,80 m. d’alçària. 

3. En l'anterior cas 1 b), es pot distingir, en quant a la construcció del soterrani, els següents casos: 

 a) cada parcel.la construeix el seu propi soterrani. 

 b) el soterrani és compartit per dues o més parcel.les. 

 En aquest darrer cas, una línia paral.lela a la de profunditat màxima edificable i a 5,00 m. d'ella podrà 
delimitar la part d'ús privat i d'ús comunitari o públic de la coberta del soterrani. 

4. Per al cas 1 b), l'Ajuntament podrà fixar raonadament quines illes han de desenvolupar compartidament el 
seu soterrani, per a destinar-lo a garatge aparcament obert al públic. Aquests casos comportaran l'ús 
comunitari o públic definit a l'anterior punt 3, i caldrà desenvolupar-los mitjançant Pla Especial, d'iniciativa 
pública o privada. 

Article 67. Obligatorietat d'aparcament

1. Serà obligatòria la disposició de places d'aparcament en planta baixa o soterrani, amb les condicions 
expressades a l’articulat corresponent a les condicions específiques de l’ús d’estacionament i 
aparcament. (art. 280 a 284). 

2. Es prohibeix l’aparcament en superfície de pati interior no edificable quan sigui superior a 4 places per 
parcel.la. 

prevista esrespondrà als paràmetres estaTal com es determina a l’article 169 bis de la normativa del PGO 
l’objecte de la UA2 es la transformació de l’ús industrial existent en residencial i hoteler. Així doncs aquest 
usos seran els principals en cas de desenvolupar-se aquesta unitat d’actuació. 

En el cas que s’opti per una ordenació amb alineació a vial la qualificació s’assimilarà a les edificacions 
residencials del voltant,  qualificades amb la clau 4 Eixample. 

L’article 69 de la Normativa del PGO determina els paràmetres de l’ordenació segons 
volumetria específica: 

Secció IV. Paràmetres reguladors de l’edificació per volumetria especifica.

Article 69. Definició de paràmetres

Si bé el PGO no preveu, en principi, cap zona d'aquestes característiques, s'estableixen els següents 
paràmetres a tenir en compte en els possibles planejaments derivats que la contemplin. 

a) Els paràmetres principals són l'índex d'edificabilitat bruta i la densitat en habitatges/ha. Els secundaris 
són: el tamany mínim de la parcel.la, l'alçada màxima i màxim nombre de plantes, la cota de referència 
de la planta baixa, les distàncies mínimes a llindars, alineacions de vials i d'altres edificacions i 
l'assolellament. 

b) L'execució de zones per ordenació volumètrica requereix l'elaboració d'Estudis de Detall per ordenació de 
volums. 

c) Sempre que aquestes Normes Urbanístiques no fixin alguns dels paràmetres secundaris l'Estudi de Detall 
o instrument de planejament utilitzat ho farà respectant la determinació següent:  

 Les separacions, ràfecs i cossos volants inclosos, permetran una hora de sol entre les 10 i les 14 hores 
solars del dia 21 de gener en la peça principal de cada habitatge. 
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d) La obligatorietat de l'aparcament es regula d'acord amb l'art. 67. 

e) En tot alló no regulat per la normativa específica de l’instrument de planejament utilitzat, s’estarà als 
paràmetres reguladors de l’edificació a vial. 

Pel que fa als usos permesos, atès que la resta de l’illa on es situa la UA2 i que les 
edificacions de caràcter residencial del voltant es qualifiquen amb la clau 4 Eixample, 
es correspondran amb aquesta clau.  
Els usos previstos per a la clau 4 Eixample es determinen als quadres detallats a 
l’article 41 de la normativa del PGO: 

Essent els usos del quadre els següents: 

Així doncs, sempre amb la condició que el desenvolupament de la UA2 te com a 
característica principal la transformació de l’ús industrial a residencial i hoteler, son 
permesos com a caràcter complementari els usos comercials, en les modalitats de 
comercial petit (6) i comercial mitjà (6B). 
Pel que fa a l’ús comercial gran s’ha de regular per les determinacions de la legislació 
sectorials d’equipaments comercials vigent en cada moment.

La regulació de l’ús comercial es fa a l’article 33, classificació d’usos per la seva funció, 
de la normativa del Pla general.  

COMERCIAL. L’ús comercial es divideix en tres epígrafs: És el que correspon als establiments oberts 
al públic, destinats al comerç al detall, de caràcter individual o col·lectiu. No inclou el comerç a l’engròs 
(16), la restauració (5) i les activitats lúdiques (11). 
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Es limita el creixement de l’oferta  comercial al detall a aquells establiments comercials l’obertura dels 
quals sigui exclusivament competència municipal d’acord amb els paràmetres establerts a la vigent Llei 
d’equipaments comercials. 

Pel que fa al creixement en format comercials de gran establiment comercial, s’estarà a allò que 
determini la normativa vigent en aquell moment. 

SUPERFÍCIE NETA DE VENDA: S’entén per superfície neta de venda, que s’utilitza per determinar els 
usos comercials regulats en aquest Pla, com: la superfície total dels llocs on s’exposen les 
mercaderies amb caràcter habitual i permanent, o destinats a tal fi amb caràcter eventual i/o periòdic i 
als quals pot accedir la clientela per realitzar les compres; els espais interns destinats al trànsit de 
persones; la superfície de la zona de caixes; la compresa entre aquestes i les portes de sortida i les 
dedicades a activitats de prestació de serveis relacionades amb l’activitat comercial. 
En els establiments comercial que disposen de seccions de venda al detall es considerarà també 
superfície neta de venda la zona ocupada per les persones venedores darrera el taulell a la qual no té 
accés el públic. Així mateix en els establiments comercials on s’exerceixi també una activitat de 
producció s’exclou del còmput de superfície neta de venda la destinada exclusivament a l’elaboració 
dels productes, quant aquesta tasca es fa en llocs als quals no té accés el públic per efectuar les seves 
compres. 

Aquesta definició de la superfície de venda s’entendrà modificada  de forma que s’adapti a les 
determinacions que en cada moment s’aprovin reglamentàriament per l’organisme competent. 

6.   COMERCIAL PETIT 
      L’ús comercial correspon als establiments oberts al públic, destinats a comerç al detall, de caràcter 

individual o col·lectiu, i locals destinats a la prestació de serveis públics, amb una superfície de venda 
pel comercial petit de fins a 699 m². 

6b. COMERCIAL MITJÀ 
      L’ús comercial mitjà correspon als establiments oberts al públic, destinats a comerç al detall, de 

caràcter individual o col·lectiu, amb una superfície de venda de fins a 2.000 m² de venda  

      Amb independència de l’apartat anterior són establiments comercials mitjans els establiments 
individuals dedicats, essencialment, a la venda d’automòbils i demés vehicles, maquinària, materials 
per a la construcció i articles de sanejament, mobiliari, articles de ferreteria, i centres de jardineria, que 
no  superin els 2.500 m². En els supòsits que els establiments d’aquestes característiques formin un  
establiment col·lectiu, sense superar individualment els 2.500 m2 de superfície de venda, el conjunt no 
és un gran establiment comercial si no supera els 5.000 metres 2 de superfície de venda. 

Pel que fa a les condicions de l’aparcament necessari per a dur a terme l’ús comercial 
s’ha d’estar al que determina l’article Article 40. Definició dels paràmetres reguladors o 
d’aplicació amb caràcter general a totes les zones. de la normativa del PGO: 

a)  Altres condicions: Aparcaments, càrrega i descàrrega. 

1. Les activitats relacionades amb les superfícies destinades a l’ús comercial i de serveis o recreatius, 
generen una mobilitat de vianants, vehicles particulars i de càrrega i descàrrega comercial, que 
incideixen de forma negativa en la vialitat urbana i en la seguretat de la circulació rodada.  
Aquestes consideracions han determinat la necessitat d’introduir unes condicions mínimes per a 
l’autorització en aquests usos, o la seva prohibició en determinades zones. 

2. Els usos comercials (-6b-, i 7) hauran de justificar la mateixa dotació d’aparcaments que la prevista 
en els articles 7.2. i 7.3. de l’Ordre de 16 de setembre de 1997, sobre tipologia d’Equipaments. En 
consonància amb el que estableix l’article 7.5. de l’esmentada Ordre, els establiments amb una 
superfície de venda neta fins a 2.000 m² hauran de complir amb els següents mínims 
d’aparcaments: 

 1 plaça per cada 100m² edificats. 

 Un 25% de reducció de la dotació de places que preveu l’article 7.3. de l’Ordre de 16 de setembre 
de 1997. 
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4. Conclusions 

Atés l’explicat anteriorment el tècnic sotasignant informa que el desenvolupament de la 
Unitat d’Actuació 2, on es situa la finca objecte del present informe ha de realitzar-se 
segons els següents paràmetres: 
 - Aprofitament: 1,80m2/m2sòl 
 - Ordenació i cessions mínimes: 

o Ordenació en Illa tancada (segons plànols sèries C): cessió del subsòl del pati interior de 
l’illa per a ús com aparcament públic. 

o Ordenació en volumetria específica: cessió de 2.000m2 per a aparcament públic a nivell 
de carrer o en planta soterrani. 

o En el cas que la cessió sigui en soterrani la superfície que es cedeixi ha d’estar 
construïda

- Cal la redacció d’un Estudi de Detall 
- Usos principals: residencial i hoteler 
- Usos complementaris: comercial petit (6) i comercial mitjà (6b) 
- La cessió del subsòl del pati interior d’illa o dels 2.000m2, per a aparcament 
públic, es realitzaran mitjançant el document de gestió que determini l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú amb caràcter previ a la concessió de la llicència d’obres. 
- En el cas que hi hagi un ús comercial serà com a ús complementari, i no 
independent, d’una operació immobiliària de caràcter residencial o hoteler.” 

I, perquè consti,  i a petició de MERCADONA, SA,  expedeixo aquest certificat amb el 
vistiplau de la presidència 

                                   

  
Tomás Bonilla Núñez

Secretari per delegació

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa

Signat a Vilanova i la Geltrú,
24/11/2017 13:45:11

Signat a Vilanova i la Geltrú
28/11/2017 12:30:50
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AN2.AUTORITZACIÓ TITULAR TERRENYS
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